
 

 

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Westye Egebergsgt 4 Sameie  
Dato 18.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Vaskekjeller. 
 
Tilstede var 14 seksjonseiere og 3 med fullmakt 
til sammen 17  stemmeberettigede. 
 
Fra forretningsfører møtte: Nina Brotke 
Møtet ble åpnet av: Nina Brotke 
 
1 – Konstituering 
A. Valg av møteleder 

Som møteleder ble foreslått: Nina Brotke 
Vedtak: Valgt 
 
B. Opptak av navnefortegnelse 

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

Vedtak: Godkjent 
 
C. Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen 

Som referent ble Nina Brotke foreslått, og til å underskrive protokollen  
Are Lauvsnes og Elin Gustavsen 

Vedtak: Valgt 
 
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 – Årsberetning for 2012 

Styrets årsberetning for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
3 – Årsregnskap for 2012 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 

Vedtak: Godkjent 
 
4 – Godtgjørelser 
A. Godtgjørelse til styret 
 Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 70 000,-. 
Vedtak: Godkjent 
 
5 A – Forslag om fjerning/beskjæring av trær 
Forslagsstiller foreslår å fjerne eller beskjære trærne som vender mot syd, da de er til 
stor sjenanse. Sameiermøtet bes ta stilling til om styret skal kontakte kommunen for 
å få trærne det gjelder fjernet eller beskåret.  
Forslaget avvises grunnet svarbrev fra Kommunen v/Bymiljøetaten.  
Styret utreder nærmere i saken og svarbrevet vedlegges årsmøteprotokollen. 
Vedtak: Avvist 



 

 

5 B – Forslag om vedtektsendring vedrørende hensatt søppel på fellesareal 
Styret foreslår å endre vedtekter slik at seksjonseier selv må bekoste utgifter til 
fjerning av hensetting av søppel/personlige gjenstander på fellesarealet. Det gjelder 
kostnader til rydding og bortkjøring av søppelet. 

Styret foreslår at følgende nedfelles  i  vedtektene  §  8,  nytt  avsnitt  2:  ”Kostnader  til  
fjerning av seksjonseiers hensatte søppel på fellesarealet, må bekostes av 
seksjonseier  det  gjelder.” 
 
Det innkom følgende benkeforslag for vedtektsendring av § 8, nytt avsnitt 2: 
”Kostnader  til  fjerning  av seksjonseiers hensatte søppel/gjenstander på fellesarealet, 
må  bekostes  av  seksjonseier  det  gjelder.” 
 
Benkeforslaget som krever 2/3 flertall ble satt til avstemming ved håndsopprekking: 
Vedtak: Benkeforslag enstemmig vedtatt 
 
6 – Valg av tillitsvalgte 
A. Som styremedlem for 2 år ble foreslått:  
Pål Felix Fossum   
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 
B. Som varamedlem for 2 år ble foreslått: 
Janne Olden 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 
C. Som varamedlem for 1 år ble foreslått: 
Det skal gjøres et suppleringsvalg for Silje Haagaas Walding som velger å fratre 
styret midt i sin periode.  
Som varamedlem for 1 år ble foreslått: 
Elin Gustavsen 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 
C. Som valgkomité for 1 år ble foreslått: 
Are Lauvsnes og Janicke S. Kaasa 
Vedtak:  Valgt ved akklamasjon 
 
 
Sameiermøtet ble hevet kl 19.10 
Protokollen godkjennes av undertegnede: 
 
 
Nina Brotke /s/          Nina Brotke /s/   
Møteleder           Referent 
   
Are Lauvsnes /s/         Elin Gustavsen /s/ 
Protokollvitne          Protokollvitne 
 
  



 

 

 
Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 
sammensetning: 
 
Verv:   Navn:      Adresse:     Valgt for: 
Leder:   Gaute Gusrud    West.Egebergsgt 4B  2012-2014 
Styremedlem: Pål Felix Fossum   West.Egebergsgt 4C  2013-2015  
Styremedlem: Ingrid Lillebø    West.Egebergsgt 4B  2012-2014  
Varamedlem: Elin Gustavsen   West.Egebergsgt 4A  2013-2014 
Varamedlem: Janne Olden    West.Egebergsgt 4C  2013-2015 
Valgkomite: Are Lauvsnes    West.Egebergsgt 4C  2013-2014 
Valgkomite: Janicke S. Kaasa   West.Egebergsgt 4C  2013-2014 
 
Oslo, 18.04.13 
 


