
 

 

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Westye Egebergsgt 4 Sameie  
Dato:   Torsdag 31.10.2013 kl. 19.30.   
Møtested :  Vaskekjelleren. 
 

Tilstede var 17 seksjonseiere og 5 med fullmakt 
til sammen 22 stemmeberettigede. 
 

Møtet ble åpnet av: Gaute Gusrud 
 

1 – Konstituering 
A. Valg av møteleder 

Som møteleder ble foreslått: Gaute Gusrud 
Vedtak :  Enstemmig vedtatt 
 

B. Opptak av navnefortegnelse 
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at 
vedkommende eier var tilstede. 

Vedtak :  Enstemmig vedtatt 
 

C. Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen 
Som referent ble Elin Gustavsen foreslått, og til å underskrive protokollen 
Pål Felix Fossum og Henning Klokkeråsen 

Vedtak :  Enstemmig vedtatt 
 

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 
 Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var  
 innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 
Vedtak :  Godkjent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 – Forslag om jordvarme 
Styret foreslår å installere varmepumpe som henter varme fra energibrønner og 
tilhørende tiltak på fellesanlegg. 
 
Styret foreslår følgende forslag til vedtak: 

1. Styret gis fullmakt av til å opprette et energioppfølgingssystem i sameiet i 
henhold til presentasjon gitt under informasjonsmøtet. 

2. Styret gis fullmakt til å opprette en drifts- og vedlikeholdsinstruks i sameiet i 
henhold til presentasjon gitt under informasjonsmøtet. 

3. Styret gis fullmakt til å iverksette installering av varmepumpe i sameiet som 
erstatning for eksisterende oljefyr i henhold til presentasjon gitt under 
informasjonsmøtet. 

4. Styret gis fullmakt til å finansiere tiltakene gjennom enøk-tilskudd og 
låneopptak. Dette gjør at tiltakene kan gjennomføres uten at det belaster 
likviditeten.  

5. Styret gis fullmakt til å inngå avtale og gjennomføre prosjektet. 
 
Forslaget ble satt til avstemming: For: 20    Mot: 2    Blank: 0 
Vedtak: Vedtatt 
 

3 – Forslag om å bytte TV/internett-leverandør  
Styret foreslår å bytte leverandør da den bindende avtalen med Canal Digital har 
utløpt. Det vil bli en besparelse for sameiet ved å bytte leverandør. 
 
Styret foreslår følgende forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å bytte TV-leverandør fra Canal Digital til annen leverandør med 
minste kanalpakke og inkludert internett til alle beboere. 
 

Forslaget ble satt til avstemming: For: 20    Mot: 2    Blank: 0 
Vedtak: Vedtatt 
 
 

 

Sameiermøtet ble hevet kl 20.45 
Protokollen godkjennes av undertegnede 
 

Gaute Gusrud /s/        Elin Gustavsen /s/   

Møteleder          Referent 
   
Pål F. Fossum /s/        Henning Klokkeråsen /s/ 
Protokollvitne         Protokollvitne 
 


