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Protokoll fra ordinært årsmøte i Gla'enga Eierseksjonssameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 21.03.2018 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Kampen Velhus 

Til stede: 18 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 23 stemmeberettigede. 

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

Møtet ble åpnet av Ragnhild S. Folgerød 

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

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 en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Siren E. Skallist foreslått. Som protokollvitne ble  

Frank Johan Langmo og Tone Veisten foreslått. 

Vedtak: Valgt  

 

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 2017 

Styrets årsrapport ble behandlet. 

Vedtak: Vedtatt  

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

3. Behandling av årsregnskap for 2017 

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 220 000. 

Vedtak: Vedtatt  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Reseksjonering av parkeringsplasser i garasjeanlegg  

Saksframstilling: De som disponerer garasjeplasser i sameiets garasjeanlegg i dag, har 

betalt for denne rettigheten. Verken garasjen eller plassene er seksjonert og 

dokumentasjon for «eierskapet» fremkommer kun av kjøpekontrakt med en bruksrett. Da 

verken garasjeanlegget eller parkeringsplassene er seksjonert, betyr dette at 

parkeringsplassene er i fellesareal. Ny eierseksjonslov skriver at slik bruksrett i 

fellesareal bortfaller etter 30 år. Bakgrunnen for dette er at dersom et bestemt areal er 

ment tillagt en bestemt seksjon for evig så skal dette arealet seksjoneres som tilleggsdel 

til seksjonen. For at den enkelte seksjon skal få evigvarende rett til en bestemt p-plass 

må det derfor foretas en reseksjonering hvorved man gjøre den enkelt p-plass til 

tilleggsdel til bestemte seksjoner. 

Styret foreslår derfor å reseksjonere den enkeltes parkeringsplass som tilleggsdel til 

boligseksjonen.  

Saksopplysning: Dette burde vært utført i regi av utbygger før den enkelte overtok 

bruksretten til sin parkeringsplass, men er dessverre ikke utført. Forslaget er derfor å 

regne som en opprydding og ren formalisering av eksisterende praksis. 

Benkeforslag: Kostnader forbundet med reseksjoneringen blir belastet de det gjelder.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

B Endring av vedtekter 

Saksframstilling: Ny eierseksjonslov trådte i kraft 01.01.2018. Som en konsekvens av 

dette fremmer styret forslag om å vedta oppdaterte vedtekter som er i tråd med loven.  

Forslag til vedtak: De foreslåtte vedtekter vedtas i sin helhet. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Ragnhild S. Folgerø foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Dzevdet Dulbic og Ingrid Helen Kronborg foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Long Thanh Vu foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Roger Jakobsen og  

Nassir Farooq 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Møtet ble hevet kl.: 18.55.  Protokollen signeres av 

 

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

Møteleder      Fører av protokollen 

 

Frank Langmo/s/     Tone Veisten/s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne 

 

 

 

Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 

sammensetning: 

 

Navn    Adresse    Valgt  

Leder  Ragnhild S. Folgerø  Gladengveien 15 c   2018-2019 

Styremedlem Ajaypal Powar   Gladengveien 15 a   2017-2019 

Styremedlem Dzevdet Dulbic  Gladengveien 15 c   2018-2020 

Styremedlem Ingrid Helen Kronborg Gladengveien 15 b   2018-2020 

Styremedlem Kjetil Heiberg Daasvand Gladengveien 15 d   2017-2019 

Varamedlem Long Thanh Vu  Gladengveien 15 c   2018-2019 

 

 

 


