Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Gla'enga Eierseksjonssameie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato: 22.10.14
Møtetidspunkt: 19.00
Møtested: Kampen Bydelshus
Til stede: 25 seksjonseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 33 stemmeberettigede.
Forretningsfører, OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Siren E. Skallist.
Møtet ble åpnet av Roger Jacobsen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Siren E. Skallist foreslått.
Vedtak: Valgt.
B Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene (og eventuelt fullmakter)
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Vedtatt.
C Valg av referent og møtedeltaker(e) til å underskrive protokollen
Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og til å signere protokollen ble
Anni Synøve Tveit og Karoline Holm Korsvold 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
Valg av nye styrerepresentanter
A Forslag til vedtak:
Roger Jakobsen velges til midlertidig styreformann frem til april 2015.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
B Valg av styremedlem etter Roger Jacobsen. Medlemmet velges for ett og et halvt år, det
vil si frem til årsmøte 2016.
Medlem Kjersti Mathiassen trekker seg fra sitt verv. Medlemmet velges for et halvt år,
det vil si frem til årsmøte 2015.
Forslag til vedtak:
Ragnhild Storeide Folgerø velges frem til 2016 og William Wai Man Young velges frem
til ordinært årsmøte 2015.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Avlesning forbruk fjernvarme.
Se innkalling for fullstendig forslag.
Styret anbefaler at nytt system implementeres i 2015 med første avlesning på
sommeren 2015 og med andre avlesning i januar 2016. Det må gå en tid fra første til
andre avlesning slik at man har noe å lese av. Det tas forbehold om endringer.
Dersom valget faller på elektronisk avlesning vil styret gå gjennom anbud fra begge
firmaer ISTA og TECHEM for å finne den løsningen som er best for sameiet.
Dersom valget faller på manuell avlesning så har vi bare ett tilbud.
TECHEM var til stedet på møtet og orienterte om elektronisk avlesing.
Det ble foretatt votering om hvorvidt sameiet ønsker elektronisk avlesing. Styret vil da få
fullmakt til å inngå avtale som foreslått.
For: 32

Mot: 1

Vedtak: Vedtatt som foreslått
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 20.15. Protokollen signeres av

Siren E. Skallist/s/
Møteleder

Siren E. Skallist/s/
Referent

Anni Synøve Tveit/s/
Protokollvitne

Karoline Holm Korsvold/s/
Protokollvitne

