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Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Gla'enga Eierseksjonssameie  

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

Møtedato: 19.03.15 

Møtetidspunkt: 20.20 

Møtested: Kampen Bydelshus 

Til stede: 27 seksjonseiere, 9 representert ved fullmakt, totalt 36 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Siren E. Skallist. 

Møtet ble åpnet av Siren E. Skallist 

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

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Siren E. Skallist 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: Vedtatt 

 

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble Anni Synøve Tveit 

og Natasa Simic 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 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 Forslag 

 

 Behandling av skifte av låssystem til inngangsdører i sameiet 
  

På grunn av sårbarheter i sikringen av bygget, er sameiet utsatt for innbrudd og annen 

kriminell aktivitet.  

Styret ønsker å bytte låsesystemet på alle dørene inn til bygget.  Dette gjelder 

hovedinngangsdører og dører som fører fra garasjen og inn i bygget, samt enkelte 

fellesboder som enten fører inn til bygget, eller som ligger utenfor ”skallet”.   

Det nye låsesystemet skal bestå av brikker eller nøkkelkort, slik at de raskt kan 

deaktiveres  dersom de kommer på avveie.  

Se innkalling for fullstendig forslag. 

 

A Styret gis fullmakt til å inngå avtale med en leverandør av låsetjenester for å få et sikrere 
låsesystem, og som åpnes med brikker/ nøkkelkort.  Fullmakten gjelder oppad inntil  
kr. 170.000,- eks mva for 2015.  
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

B Styret gis videre fullmakt til senere å vurdere ytterligere utvidelse av systemet, dersom 
avdekket risikovurdering skulle vise at dette er nødvendig/ ønskelig. Utvidelse vil måtte 
budsjetteres med og tas innenfor rammen av 2016-budsjettet.  
 
Vedtak: Forslag trukket. Utsettes til neste sameiermøte. 
 
 

C For å delfinansiere skallsikringen, foreslås det å øke fellesutgiftene i perioden  
august-desember med 6 %. 
Dette vil tilsvare halvparten av kostnaden. Resten av kostnaden vil bli dekket gjennom 

ordinær drift i 2016. 

Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 20.40.  Protokollen signeres av 

 

 

Siren E. Skallist/s/     Siren E. Skallist/s/     

Møteleder      Referent 

 

 

Anni Synøve Tveit/s/      Natasa Simic/s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne 


