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Protokoll fra ordinært årsmøte i Vevelstadåsen Boligsameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 27.03.2019 

Møtetidspunkt: 1800 

Møtested: Nabosenteret 

Til stede: 35 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 38 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Vibeke Sætre Pettersen. 
 

Møtet ble åpnet av Bengt Magne Mauland. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Vibeke Sætre Pettersen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Godkjenning av dagsorden 

Det ble foreslått å anse den utsendte dagsorden for godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

 

C 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 

 

D Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Vibeke Sætre Pettersen foreslått. Som protokollvitne ble  

Ronny Gilstad foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

E Godkjenning av møteinnkallingen 

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

lovlig satt. 

Vedtak: Valgt 

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

2. Behandling av årsrapport for 2018 

Styrets årsrapport ble behandlet. 

Vedtak: Behandlet 

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

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 180 000,-. 

Vedtak: Godkjent 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Styrets forslag til endring av husordensregler §7 (2 alternativer) 

 

Alt 1) Garasjeplasser 

Garasjeplassene skal være ryddet. Det forhindrer skadedyrplager, letter 

vedlikeholdsarbeid som infrastruktur, samt at det reduserer brannspredning. Dessuten 

bidrar det til allmen trivsel. Vi har valgt å følge det lokale brannvesenets retningslinjer for 

fellesgarasjeanlegg som sier at det kun skal oppbevares kjøretøy (bil, mc og 

sykkel/elsykkel)og kjøretøyrelaterte gjenstander (takgrind, skiboks og ett sett dekk). 

Biler må parkeres på anviste plasser. Et parkeringsselskap utfører parkeringskontroll 

på sameiets eiendom. Parkeringsselskapet har myndighet til å rekvirere borttauing av 

feilparkerte biler ved behov. Viser til parkeringsbestemmelsene. 

El-bil lader kan monteres på garasjeplassen, men slik at sameiets retningslinjer blir fulgt i 

henhold til type lader og godkjent montør. Det er kun lov å lade el-bil og hybrid-bil i 

godkjent lader. 

I noen garasjer er det installert stikkontakt for motorvarmer. Disse skal ikke brukes til 

elbil,hybridbil eller bil med kupevarmer. Se Vedtektene punkt 4.4. 

 

Alt 2) Garasjeplasser 

Garasjeplassene skal være ryddet. Det forhindrer skadedyrplager, letter 

vedlikeholdsarbeid som infrastruktur, samt at det reduserer brannspredning. Dessuten 

bidrar det til almen trivsel. 

Vi har valgt å følge det lokale brannvesenets retningslinjer for felles garasjeanlegg som 

sier at det kun skal oppbevares kjøretøy (bil, mc og sykkel/elsykkel) og kjøretøyrelaterte 

gjenstander (takgrind, skiboks og ett sett dekk). 

Det er tillatt å montere ett stk. metallskap til oppbevaring etter standard fra sameiet. 

Krav til plassering av dette vil variere avhengig av kabler på vegg og i gulv. 

Avklar med vaktmesterne før montering, slik at det ikke hindrer inspeksjon av fiber- og 

elektriske kabler i gulv og på vegg. 

Biler må parkeres på anviste plasser. Et parkeringsselskap utfører parkeringskontroll på 

sameiets eiendom. Parkeringsselskapet har myndighet til å rekvirere borttauing av 

feilparkertebiler ved behov. Viser til parkeringsbestemmelsene. 

El-bil lader kan monteres på garasjeplassen, men slik at sameiets retningslinjer blir fulgt i 

henhold til type lader og godkjent montør. Det er kun lov å lade el-bil og hybrid-bil i 

godkjent lader. 

 

Forlagene ble stemt over ved håndsopprekning: 16 stemte for alternativ 1 og 

22 stemte for alternativ 2.  

Vedtak: Alternativ 2 ble valgt og husordensreglene § 7 blir endret i henhold til dette.  
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B Endringsforslag i vedtekter punkt  

Saksframstilling: (Forslag til vedtak fra Bardyl Tahiri Vevelstadåsen 4)  

Forslaget er å fjerne “garasjeportene” som er satt inn i enkelte av garasjeplassene  

Årsaken er følgende:  

Støy når dørene åpnes og lukkes - medfører vanskeligheter med å parkere bilen, 

spesielt av større biltyper (SUB) pga. dørene gjør parkeringsplassen smalere 

 

Forslag til vedtak: Garasjeportene fjernes. 

Forslaget ble stemt over ved håndsopprekning: 9 stemte for og 29 stemte imot. 

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt, garasjeportene fjernes ikke. 

 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Bengt Magne Mauland foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Berit Stokstad og Joakim Bakke Evensen foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Beate Waatvik og Øyvind Mellesdal foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

 

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Geir Dramstad og øystein 

Stallerud. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

 

E Velferdsutvalget  

Cissi Almegård ....................... oppgang .... 4  

Marius Sørengen..................... oppgang..... 2  

Kari Klevan.............................. oppgang .. 12  

Hilde Kommedal...................... oppgang... 26 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

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

Møtet ble hevet kl. 1940.  Protokollen signeres av: 

Vibeke Sætre Pettersen/s/    Vibeke Sætre Pettersen/s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

Ronny Gilstad/s/ 

Protokollvitne       

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

sammensetning: 

Leder  Magne Mauland   oppgang 16   2019-2021 

Styremedlem Anne Berit Hogstad   oppgang 12   2018-2020 

Styremedlem Joakim Bakke Evensen  oppgang 24   2019-2021 

Styremedlem Berit Stokstad    oppgang 2   2019-2021 

Styremedlem Georg Lederer   oppgang 14       2018-2020 

Varamedlem Beate Waatvik   oppgang 4   2019-2020 

Varamedlem  Øyvind Mellesdal   oppgang16   2019-2020 


