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Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 21.04.2015 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Telenor Arena 

Til stede: 58 seksjonseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 62 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Elin B. Skaalerud. 

 

Møtet ble åpnet av styreleder Christian Hiorth. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Elin B. Skaalerud foreslått. 

Vedtak: Valgt. 

 

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 referent og en seksjonseier som protokollvitne 

Som referent ble Elin B. Skaalerud foreslått, og som protokollvitne ble Marius Leonardsen 

foreslått. 

Vedtak: Valgt.  

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

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

for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent.  

 

Følgende personer ble valgt til tellekorps: Delyn Edwards og Monica Ulstein. 

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

2. Behandling av årsberetning for 2014 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

 

Vedtak:  Godkjent. 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2014 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

 

Vedtak: Godkjent.  

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000,-. 

 

Vedtak:  Vedtatt. 

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

5. Behandling av innkomne forslag og saker 

A Bytte av forretningsfører. Forslag fra Trond Stensrud. 

Forslag til vedtak: 

Styret bes om å vurdere å inngå avtale med en ny forretningsfører for Boligsameiet.  

Grunnen til dette er at det er for tette bånd mellom utbygger, entreprenør og 

forretningsfører i Hagebyen1. OBOS sitt eierskap i alle disse bedriftene vil kunne 

medføre at forretningsfører er mer interessert i ta hensyn til eier enn til kunde. Jeg 

mener ikke å si at OBOS Forvaltning gjør en dårlig jobb, men bindingen til OBOS 

systemet kan medføre at forretningsfører ikke er tilstrekkelig objektiv i alle saker, at det 

kan oppstå interessekonflikter slik at kundens interesser ikke ivaretas godt nok. 

 

Vedtak:  Styret foretar en vurdering av avtalen med forretningsfører, og dette 

blir redegjort for på neste sameiermøte.  

 

B Diverse forslag fra Deep Vaishampa. 
1. Tillatelse for Omslutting Balkong / terrasse: - som dekker det med sammenleggbar / 

sammenleggbare glass som å få en vinterhage / vinterhage som kan være nyttig i 

vintersesongen. Ved hjelp av glass vil ikke endre fasaden mye. Dette vil gi mye av 

brukbarheten av balkong / terrasse området i løpet av sen høst til tidlig vår. Videre kan 

det også øke videresalg verdien av eiendommen. 

Vedtak: Styret anmodes om å vurdere forslaget. 

 

2. Godkjenning for å installere parabol-antenne: For å kunne installere parabol-antenne / 

Parabol på toppen av bygningen ikke forstyrre fasaden siden det ikke er direkte synlig. 

Siden Altibox ikke har mer utvalg av internasjonale kanaler. Dessverre i henhold til 

avtalen vi ikke kan velge andre tjenesteleverandøren for neste 4-5 årene. Å ha en 

parabol-antenne vil gi en mulighet for utlendinger å få mer utvalg av internasjonale TV-

kanaler. 

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 

 

3. Den nåværende serie av innbrudd og tyverier der min syklus fikk stjålet, går dekk 

stjålet fra garasje og nylig låsen av min bod ble brutt. Jeg vil be komiteen å seriøst 

vurdere enten å ha en lås til inngangen av rad house apartments f.eks F Block (ved 

siden av postkassene) eller å ha en lås til døren på 4. etasje kommer ut av heisen. Som 

vil begrense tyverier av barnevogner osv personlige eiendeler. 

Vedtak: Styret tar med seg saken videre for vurdering. 
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4. Også vil gjerne foreslå dekker inngangen passasje (4 etsj.) å rekkehus leiligheter f.eks 

F blokk med glass, slik at felles område kan brukes for parkering barnevogner uavhengig 

av enhver årstid rett utenfor inngangsdøren. 

Vedtak: Forslaget ble ikke satt til avstemming da fellesområder ikke skal 

brukes til oppbevaring av private eiendeler.  

 

5. Siden Hagebyen er en ny utvikling det er ennå ikke kartlagt i google maps. Dette gjør 

det vanskelig for besøkende og drosjer etc å finne den riktige adressen. Jeg ville foreslå 

sameie å vurdere å sette opp skilt som viser husnumre som det blir lettere å finne 

adressen. 

Vedtak: Skilt med oversikt er bestilt. 

 

 

C Valgkomitè. Forslag fra Astrid Weinholdt. 

Forslag til vedtak: Tilføyelse til § 10 Styret i vedtektene.   

Det velges en valgkomite bestående av tre medlemmer. Medlemmene har en 

funksjonstid på ett år. 

Uttredende styremedlemmer har prioritet som medlem av valgkomiteen. 

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 

 

 

D Vedtektsendring §10. Forslag fra Gry Kristvik. 

Forslag til vedtak: Endring av første avsnitt som skal lyde: 

Sameiet skal ha et styre bestående av en styreleder, 2 til 5 styremedlemmer og inntil 2 

varamedlemmer som velges av sameiermøtet.  Det skal være minst en representant 

fra hver hustype (leilighet, 2+2, og rekkehus) blant styremedlemmene. 

Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir 

bestemt av det sameiermøtet som foretar valget.  Styrets leder velges særskilt av 

sameiermøtet. 

Vedtak:  Forslag om endring til 2 – 5 styremedlemmer ble vedtatt. 

Forslaget om at det skal være minst en representant fra hver 

hustype (leilighet, 2+2, og rekkehus) blant styremedlemmene ble 

ikke vedtatt. 

 

 

E Vedtektsendring § 10. Forslag fra Trond Stensrud. 

Forslag til endring av vedtekter, § 10 Styret, Ny setning etter setning 2: 

Forslag til vedtak: 

Medlemmer til styret i Boligsameiet kan kun velges fra beboere som bor i Hagebyen 1. 

Vedtak: Forslagsstiller trakk forslaget da det er i strid med 

Eierseksjonsloven. 
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F Vedtektsendring §10. Forslag fra Kristin Angel. 

Forslag til vedtak: 

Følgende setning inkluderes i vedtekten - Det primære styret, dvs. styreleder og 

styremedlemmer må bestå av representanter fra alle boformene i sameiet (leilighet, 

rekkehusleilighet og rekkehus).  

Vedtak:  Forslag F ble satt til avstemming under punkt 5 D. Forslaget ble ikke 

vedtatt. 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlemmer har valgkomiteen for 2 år foreslått Elisabeth Holmefjord, Fredrik 

Bjørnødegård og Gry Kristvik. 

 

 Det kom benkeforslag på Jan Tank-Nielsen, Sissel Andersen og Nina Skalleberg. 

 

Vedtak: Etter skriftlig avstemming ble Jan Tank-Nielsen og Fredrik 

Bjørnødegård valgt for 2 år.  

   

 

B Som varamedlemmer har valgkomitèen for 1 år foreslått Jan Tank-Nielsen og Henning 

Simensen. Jan Tank-Nielsen ble valgt som styremedlem, og Henning Simensen ønsker 

ikke å stille til valg. 

 

Det kom benkeforslag på Elisabeth Holmefjord, Jostein Kolbu, Gry Kristvik og Sissel 

Andersen. 

 

Vedtak: Etter skriftlig avstemming ble Jostein Kolbu og Elisabeth Holmefjord 

valgt for 1 år.  

 

 

C Som representanter i valgkomitéen for 1 år ble Gry Kristvik og Torill Kvestad foreslått.  

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Valgkomitèen får fullmakt til å finne en 

representant til valgkomitèen slik at de blir 3 personer.  

 

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

Møtet ble hevet kl.: 20:30       Protokollen signeres av 

 

Elin B. Skaalerud/s/     Elin B. Skaalerud/s/ 

Møteleder      Referent 

 

Marius Leonardsen/s/ 

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

sammensetning: 

 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Christian Hiorth   Regattaveien 69   2014-2016 

Styremedlem Astrid Weinholdt   Breivikveien 1    2014-2016 

Styremedlem Fredrik Bjørnødegård   Regattaveien 17   2015-2017 

Styremedlem Jan Tank-Nielsen   Kilenveien 11    2015-2017 

Varamedlem Jostein Kolbu    Regattaveien 45   2015-2016 

Varamedlem Elisabeth Holmefjord   Regattaveien 57   2015-2016 

 

 

 


