
 

 

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Westye Egebergsgt 4 Sameie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 22.04.14 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Vaskekjelleren 

Til stede: 16 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 19 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Nina Brotke. 

Møtet ble åpnet av styreleder Gaute Gusrud 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Nina Brotke foreslått. 

Vedtak: Valgt  

 

B Opptak av navnefortegnelse 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og fullmakter som bevis 

for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen 

Som referent ble Nina Brotke foreslått, og til å signere protokollen ble  

Hild Borchgrevink og Kristin Eide foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet 

for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Behandling av årsberetning for 2013 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Behandling av årsregnskap for 2013 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 80 000,-. 

Vedtak: Godkjent 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

5 Behandling av innkomne forslag  

A Forslag om ekstern evaluering av prosjekt jordvarme 

Forslagsstiller foreslår ekstern evaluering av prosjektet jordvarme. 

 

Styret støtter ikke forslaget om ekstern evaluering av prosjektet. Samtlige fire sameier 

har benyttet ekstern kontraktsmedhjelper, Lars Harkestad ved Armana AS, for å sikre at 

kvaliteten på forprosjekt og gjennomføring er ivaretatt. I tillegg har styret hatt bistand av 

kontraktsmedhjelper til å gjennomgå kontrakten før signering. En ny ekstern 

gjennomgang av prosjektet vil medføre store kostnadene for sameiet.  

Styrets forslag til vedtak: 

Sameiet vedtar ikke å gjennomføre en ny ekstern evaluering av prosjektet.  

Benkeforslag: 

Oversikt over prosjektet og hvilken dokumentasjon som finnes i prosjektet, legges ut på 

sameiets hjemmeside. 

Benkeforslaget ble satt til avstemming ved håndsopprekking: 

Vedtak: Benkeforslaget vedtatt mot 6 stemmer 

 

B Forslag om status prosjekt ny leverandør kabeltv/internett 

Forslagsstiller ber om redegjørelse for status prosjekt eventuelt ny leverandør av kabel-

tv/internett, inkludert fremleggelse av forespørsler og tilbud. 

 

Styret viser til infoskriv tilsendt av leverandør Altibox (Viken Fiber), samt punkt i 

årsberetningen om styrets arbeid.  

Styrets forslag til vedtak:  

Sameiet vedtar at tilstrekkelig informasjon foreligger. 

 

Forslagsstiller trakk forslaget og salen samtykket til dette. 

Vedtak: Forslag trukket 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Gaute Gusrud foreslått. 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Ingrid Lillebø foreslått. 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

I tillegg et suppleringsvalg for Pål Felix Fossum som ønsker fratre sitt styremedlems verv 

midt i sin periode. Som suppleringsvalg ble Ivar Rummelhoff foreslått som styremedlem 

for 1 år. 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Elin Horn foreslått. 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

 



 

 

D Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble Are Lauvsnes og Janicke Stensvaag 

Kaasa foreslått. 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Møtet ble hevet kl.: 19.30.  Protokollen signeres av 

 

Nina Brotke /s/     Nina Brotke /s/ 

Møteleder      Referent 

 

 

Kristin Eide /s/      Hild Borchgrevink /s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne  

 

 

 

Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 

sammensetning: 

 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Gaute Gusrud    Westye Egebergsgt 4B  2014-2016 

Styremedlem Ingrid Lillebø    Westye Egebergsgt 4B  2014-2016 

Styremedlem Ivar Rummelhoff   Westye Egebergsgt 4A  2014-2015 

Varamedlem Elin Gustavsen   Westye Egebergsgt 4A  2014-2015 

Varamedlem Janne Olden    Westye Egebergsgt 4C  2013-2015 

Valgkomite Are Lauvsnes    Westye Egebergsgt 4C  2014-2015 

Valgkomite Janicke Stensvaag Kaasa  Westye Egebergsgt 4C  2014-2015 

 

Oslo, den 22.04.14 

 


