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Protokoll fra ordinært årsmøte i Vevelstadåsen Boligsameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtedato: 15.06.2021 
Møtetidspunkt:  kl. 2000 
Møtested: Nabosenteret 

Til stede: 35 seksjonseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 43 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  
Håkon Nordby 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: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Behandling av årsrapport for 2020 

Styrets årsrapport ble behandlet. 
Vedtak: Behandlet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Behandling av årsregnskap for 2020 

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 200 000,-. 
Vedtak: Godkjent 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Behandling av innkomne forslag og saker 
 

A Saker fra Geir Dramstad 
 
1. Reparasjon av gjerder. 
 Vedlikeholdet av området er i mine øyne mangelfullt. Spesielt gjerdene lider under 
manglendevedlikehold. Planker er revet bort, planker har råtnet , planker er møkkete og i 
mellom blokkene 14 og 15 står det en ensom farlig gjerdestolpe der hvor varmekablene 
er slengt i en kveil. (kanskje farlig å skli ned der når det er glatt, med ødelagte 
varmekabler og dårlig gjerde. 
Forslag: Sørge for reparasjon av gjerder. Lage rutiner for vedlikehold av gjerder. 
Vedtak: Tatt til etterretning, vil utarbeides samlet plan for utvendig vedlikehold inkludert 
gjerdene. 
 
2. Oppsetting av gjerde for å ha noe å holde i ved oppgang 28. 
Stien ned til garasjen i ved oppgang 28 varmer om vinteren opp bare deler av stien. 
Asfalten er også til tider glatt og sleip (mose?) 
Forslag: Oppsetting av gjerde for å ha noe å holde i. 
Styrets kommentar: Gjerder og inngangspartier lider av at det ikke arbeides 
kontinuerlig med dette. Ting begynner å lide av alder så det er på tide å tenke nytt. 
Vaktmestrene vil legge mer trykk på midlertidig vedlikehold, men vi må se i øynene at en 
gang må vi sette en strek og bruke penger på dette. En samlet plan vil med stor 
sannsynlighet bli presentert snart som et resultat av arbeide som pågår mellom de tre 
sameiene. Her vil det bli sett på inngangspartier, fasader og gjerder og realitetsvurdert 
prosjekt for hvert av sameiene. 
Vedtak: Tatt til etterretning, vil utarbeides samlet plan for utvendig vedlikehold. 
 
3. Maksimalt delta 6 år i styret 
Siden styret i fjor satte valgkomiteen forslag til side, antar jeg at styret ønsker å kunne 
plukke sine etterfølgere eller velge seg selv. Styret må gjerne foreslå nye 
styremedlemmer. 
Jeg tror imidlertid det er fornuftig å få inn nye tanker og meninger i et hvert styre slik at 
det bør være en begrensning på antall år noen kan delta i styret. 
Forslag: Foreslår at man kan maksimalt delta 6 år i styret. Styremedlemmer som er 
skiftet ut pga.begrensninger på antall år, kan ikke bli valgt inn igjen i styret før det har 
gått 6 nye år. 
Som en overgang kan utskiftninger skje når sittende styremedlemmer er på valg. 
Vedtak: 1 stemte for, 42 stemte imot, forslaget ble ikke vedtatt. 
 
4 Styremedlemmer må bo i sameiet 
Forslag: Foreslår at det er et krav at styremedlemmer bor i sameiet 
Legges til vedtektene punkt 8-1(2) 
Styrets kommentar: To gode forslag i en ideel situasjon. Situasjonen krever at det 
finnes interesserte beboere som ønsker å bruke tid og evner. 
Det kan uansett til enhver tid foreslås og argumenteres for nye medlemmer hvert år 
når tiden medlemmer er valgt for utgår. Ellers anses det for å være fordelaktig med 
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kontinuitet i et styre som fungerer. Styret anser det derfor som både uvanlig og 
unødvendig at dette må fastsettes i vedtektene. Sameierene skal også kunne stemme 
hvert år uten at et tidligere årsmøte skal sette begrensninger for dette. 
Vedtak: Forslaget ble stemt over og 24 stemte for, 7 stemte imot og 12 stemte blankt. 
Vedtektene punkt 8-1 (2) siste ledd endres til: Styremedlemmene må bo i sameiet. 
 
5. Montere kamera 
Innerst i garasjen i blokk 15 oppholder det seg av og til noen som ikke har noe der å 
gjøre.Ser ut som det er vanskelig å holde garasjedører låst. 
Forslag: Det monteres kamera slik at vi kan se hvem som oppholder seg der. 
Styrets kommentar: Styret har blitt gjort kjent med problemet og flere av oss besøkte 
en periode hyppig stedet hvor det skulle finnes uvedkommende. Dette ble gjort til ulike 
tider på døgnet. Etter hva vi opplevde var det ingen grunn til å investere i vakthold eller 
overvåkningskamera. Dersom det på nytt skulle komme sterke indikasjoner på at noen 
skulle oppleve dette som truende eller ubehagelig vil styret iverksette tiltak som 
sporadisk vakthold eller kamera-overvåking. 
Vedtak: Forslaget ble stemt over, 2 stemte for 41 stemte imot. Forslaget ble ikke vedtatt. 
 
6. Utgangsdøren i blokk 15 vendes 
Forslag: Foreslår at utgangsdøren i blokk 15 vendes/snues slik at den slår utover.  
Dette er vel å regne som en rømningsvei slik at dette bør være fornuftig. 
Styrets kommentar: Dette har blitt foreslått tidligere og tatt opp med vaktmesterne. De 
er av den formening at dette ikke er egnet pga sne og isdannelse vinterstid. Den vanlige 
løsningen på inngangsdører er innadslående 
Vedtak: Forslaget ble stemt over, 14 stemte for, 15 stemte imot og 14 stemte blankt. 
Forslaget ble ikke vedtatt, men ble tatt til etterretning av styret som vil se nærmere på 
det.  
 
7. Deler av veggen til sykkelboden i blokk 13 har vært lenge borte i forbindelse 
med graving i garasjene i vinter.  
Foreslår at dette utbedres. ( Om det ikke er utført før årsmøtet) 
Styrets kommentar: Veggen i den aktuelle sykkelboden måtte åpnes i forbindelse med 
graving til vann- og avløpsledningen. Åpningen ble dessverre stående åpen i en for lang 
periode slik at det ble begått tyveri av sykkel i denne boden. 
Det er vanskelig å tyverisikre en slik bod da det er mange som bor her, og andre som 
har flyttet ikke har levert nøkler tilbake. 
Erfaringer med tyveriskiring fra både frittstående garasjer og i boligsameier at det er 
vanskelig å hindre folk med uærlige hensikter adgang. De som stjeler på denne måten er 
opptatt av dyresykler som det er mulig å omsette. Et råd er derfor å oppbevare disse på i 
egen bod eller terrasse... dessverre. 
Det er midlertidig satt opp bygningsplater for å hindre innsyn og uønsket besøk. Så snart 
entreprenøren og rørlegger er ferdig med å kople rør vil åpningen igjen tettes med panel. 
Vedtak: Saken tas til etterretning. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Naser Rashiti, Cathrine Molin Wang, Berit Stokstad og 

Øyvind Mellesgard foreslått.  
Det ble foretatt et skriftlig valg, de to med flest stemmer anses valgt. 
 

Vedtak: Naser Rashiti og Berit Stokstad ble valgt 
 

C Som varamedlem for 1 år, ble Georg Lederer, Cathrine Molin Wang og Håkon Nordby 
foreslått. Det ble foretatt et skriftlig valg, de to med flest stemmer anses valgt. 
 

Vedtak: Cathrine Molin Wang og Håkon Nordby ble valgt 
 

D Som medlem av Velferdsutvalget ble Donna Islami, Fatime Zekir og Grethe Irene 
Heggland foreslått.  

 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtet ble hevet kl.: 2130.  Protokollen signeres av 

 
Møteleder       
Navn: Vibeke Sætre Pettersen/s/ 
 
Fører av protokollen 
Navn: Vibeke Sætre Pettersen/s/ 
 
Protokollvitne       
Navn: Håkon Nordby/s/ 
 
Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 
sammensetning:    Adresse  Valgt for 

Leder: Bengt Magne Mauland ...........     Vevelstadåsen  16   2021-2023 
Styremedlem:  Berit Stokstad .................Vevelstadåsen    2   2021-2023  
Styremedlem:..Naser Rashiti........... .   .  Vevelstadåsen  14   2021-2023 
Styremedlem : Beate Waatvik................. Vevelstadåsen   4      2020-2022  
Styremedlem:  Joakim Bakke Evensen ...Vevelstadåsen 24   2020-2022  
Varamedlem :  Cathrine Molin Wang.......Vevelstadåsen  28     2021-2022 
Varamedlem :  Håkon Nordby           Vevelstadåsen   8    2021-2022 
 


