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Protokoll fra ordinært årsmøte i Korpefaret Boligsameie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
26.03.2019
Møtetidspunkt: 18.00
Møtested:
Espira Barnehage
Til stede:

17 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 18 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Kari-Anne Bakke Lindland.
Møtet ble åpnet av Sidsel Eidsvold.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Sidsel Eidsvold foreslått.
Vedtak: Godkjent
B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent
C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Kari-Anne Bakke Lindland foreslått. Som protokollvitne ble
Monica Hanø foreslått.
Vedtak: Godkjent
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for
lovlig satt.
Vedtak: Godkjent ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Behandling av årsrapport for 2018
Styrets årsrapport ble behandlet.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Behandling av årsregnskap for 2018
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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Behandling av innkomne forslag og saker
A Ladepunkt for elbil og hybridbiler
Saksframstilling: Foreslår at det installeres ladepunkt for El bil eller hybridbil på
garasjeplasser. Kostnad deles med 50 % på boligsameiet og 50 % på seksjonseier.
Driftskostnader betales av seksjonseier med 200 pr mnd eller faktiske kostnader dersom
dette er praktisk mulig å måle.
Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar med 2/3 flertall ovennevnte.
Vedtak: Trukket med årsmøtets godkjennelse
B Ladepunkt for elbil og hybridbiler
Saksframstilling: Styret foreslår at det installeres anlegg for ladepunkt på alle eide
parkeringsplasser i sameiet. Dette gjelder alle tre tun.
Prisen for infrastrukturen pr. p-plass betales av den enkelte eier.
Den enkelte eier vil i tillegg måtte betale for å koble seg opp til anlegget ved behov for
lading.
Pris for lading vil bli belastet den enkelte med en fast sum pr. måned, alternativt faktiske
kostnader avhengig av hvilket system som styret finner mest hensiktsmessig.
Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar med 2/3 stemmer ovennevnte.
Vedtak: Godkjent enstemmig
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Valg av tillitsvalgte
A Som styremedlem for 2 år, ble Truls Løvseth foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Cecilie Lothe foreslått.
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon
C Som varamedlem for 1 år, ble Berit Helene Bjerke foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Sissel Torgersen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Britt Berntzen foreslått.
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon
D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Berit Helene Bjerke, Sissel
Torgersen
Vedtak:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 18.43. Protokollen signeres av
Møteleder: Sidsel Eidsvold /s/
Protokollvitne: Monica Hanø /s/

Fører av protokollen: Kari-Anne Bakke Lindland /s/
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Ved valgene på årsmøtet har styret fått følgende sammensetning:
Navn
Adresse

Valgt for

Leder

Korpefaret 4 A

2018 – 2020

Styremedlem Truls Løvseth

Korpefaret 12 A

2019 – 2021

Styremedlem Cecilie Lothe

Korpefaret 22 B

2019 – 2021

Varamedlem Britt Berntzen

Korpefaret 8 B

2019 – 2020

Varamedlem Berit Bjerke

Korpefaret 40 B

2019 – 2020

Varamedlem Sissel Torgersen

Korpefaret 18 A

2019 – 2020

Sidsel Eidsvold

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

