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

Møtedato: 16. juni.2020 

Møtetidspunkt: 1730 

Møtested: Nabosenteret 

Til stede: 30 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 36 stemmeberettigede. 

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

Møtet ble åpnet av 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  

Rolf Wernersen 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 2019 

Styrets årsrapport ble behandlet. 

Vedtak: Behandlet 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2019 

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 endringer i vedtektene angående ervervsbegrensing og 

kortidsutleie punkt 2-1 og 7-2. 

Fra 01.01.2020 trådte flere nye bestemmelser i kraft i eierseksjonsloven. 

Eierseksjonsloven er ufravikelig, og bestemmelsene vil gjelder for vårt sameie 

uansett om de tas inn i vedtektene eller ikke. I samarbeid med forretningsfører har 

styret identifisert det vi mener er de viktigste og mest relevante endringene i loven for 

vårt sameie, og styret anbefaler at disse bestemmelsene tas inn i våre vedtekter. 

Forslag til vedtak: vedtektene punkt 2-1 og 7-2 endres i henhold til fremlagte forslag. 

Forslaget ble stemt over: enstemmig vedtatt 

Vedtak: vedtektene punkt 2-1 og 7-2 endres i henhold til fremlagte forslag. 

 

B Forslag til justering av fellesutgifter  

I de seneste årene har fellesutgifter vært uendret på tross av investeringer i elbil- 

infrastruktur og oppussing av oppganger. Nå som vi har et stort vann- og avløps- 

prosjekt som igangsettes i 2020 er vi nødt til å justere fellesutgiftene.  

Styret foreslår en økning på 5% fra 1.9 2020. 

Forslag til vedtak: felleskostnadene økes med 5% fra 1.9 2020. 

Forslaget ble stemt over: enstemmig vedtatt. 

Vedtak: felleskostnadene økes med 5% fra 1.9 2020. 

 

C Låsbare gitterdører fra utgang garasjer (Forslag fra oppgang 28)  

Stenging med høye gjerder mellom alle blokkene med låsbare gitterdører for de som 

skal til bilene sine. Innsetting av 2 stk kjøreporter ved inngang Vevelstadåsen 2 og 

Vevelstadåsen 14. (Forslagstiller har bodd i et sameie i Lofsrudhøgda 223, som også 

består av terrasserte blokker og bygd av Selvaag, som kan benyttes som mal )  

Kommentarer fra styret:  

Forslaget reduserer beboeres fremkommelighet ut fra feltet og vei til omgivelse. Vei til 

skole og barnehagen blir også ukomfortabel. Styret mener at forslaget ikke er egnet for å 

bibeholde sammenheng med tun og området rundt. 

Forslag til vedtak: Installering av låsbare gitterdører fra utgang garasjer. 

Forslaget ble stemt over:6 stemte for og 24 stemte imot. 

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 

 

       D  Fjerning av metallporter til enkelte garasjer  
Argumentet for fjerning er primært støy forbundet med åpning og lukking av portene.  
Styret har forsøkt å redusere støy både via vedlikehold utført av vaktmesterne og et 
styremedlem uten at dette har medført færre klager.  
De allerede trange parkeringsplassene lider også under at bilene i dag ofte er større enn 
tidligere. Portene vanskeliggjør også tilgang til det elektriske anlegget for elbiler. Det 
samme gjelder tilgang til hovedstrømkablene.  
Vi har i dag kun 12 porter igjen i sameiets 5 blokker. Portene ble satt opp for flere tiår 
siden av de beboere som ønsket dette for å unngå innbrudd i biler og tyveri av dekk og 
andre ting som ble oppbevart i garasjen. Ifølge gjeldende vedtekter er det nå meget 
begrenset mulighet for å benytte garasjene for lagring, og tyveri av biler er nærmest 
fraværende.  
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Styret foreslår at porter tas ned 

 

Forslag til vedtak: metallportene tas ned 

Forslaget ble stemt over:12 stemte for og 18 stemte imot. 

Vedtak: forslaget ble ikke vedtatt. 

 

      E Installere porttelefonanlegg i alle oppganger.  
(Forslag fra oppgang 2 og oppgang 28).  
Styrets kommentar:  
Forslag om porttelefoner er kommet fra år til annet. Flere av forslagene har blitt 
begrunnet med at vi lettere kan begrense uønsket adgang i oppgangene. Dette er 
heldigvis en svært sjelden opplevelse de fleste av oss har det da vi bor i et godt 
oversiktlig område. De som vil inn kommer med letthet inn på dagtid selv om dørene 
skulle være låst. Med låste dører gir vi våre yngre barn vanskeligere adgang mellom 
tun og leilighet.  
Vi har tidligere hentet inn priser og anbefalt at vi avventer systemer som er rimeligere 
og bedre egnet for våre formål.  
Styret foreslår at vi avventer ytterligere med dette da vi har andre og mer prekære  
utgiftsposter i 2020. 

Forslag til vedtak: porttelefonanlegg installeres i alle oppganger. 

Forslaget ble stemt over:5 stemte for og 25 stemte imot. 

Vedtak: forslaget ble ikke vedtatt. 

 

     F Gjerder på inngangsbruene  

På bakgrunn av dårlig vedlikehold av gjerdene på inngangsbruene foreslås at 
gjerdene erstattes med noe som er vedlikeholdsfritt.  
Dagens gjerder har råtne planker som ikke er byttet ut, og steder hvor planker er byttet 
er det manglende beising. Dette gjelder utenfor flere oppganger. Mulig at gangbruene 
bør byttes i sin helhet, men det får fagfolk vurdere.  
Vi ber om at styret vurderer montering av slike gjerder eller tilsvarende tilknyttet alle 
oppgangene:  
Styrets kommentar: 

Gangbruene lider av tidens tann, men er fortsatt i en slik stand at utskitfing med fordel 
kan utsettes. Vaktmestere skal bytte ut planker som er ”råtne” og vi prøver å få mange 
nok med på å utføre beising hvor dette mangler på kommende vårdugnad.  
Vi prøver å spare litt på utgiftene i kommende år da reserver ”på bok” og driftskonto 
bør benyttes til den store utbedringen av vann- og avløpsledninger som vi er pålagt å 
fornye. 
Forslag til vedtak: gjerdene på inngangsbruene foreslås erstattet med noe 

vedlikeholdsfritt. 

Forslaget ble stemt over:2 stemte for og 28 stemte imot. 

Vedtak: forslaget ble ikke vedtatt. 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Anne Berit Hogstad, Beate Waatwik, Øyvind Mellesdal og 

Georg Lederer foreslått. 

Det ble foretatt en skriftlig avstemming og Anne Berit Hogstad og Beate Waatwik ble 

valgt for 2 år. 

Vedtak: Valgt 

 

B Som varamedlemmer for 1 år, ble Øyvind Mellesdal og Georg Lederer foreslått. 

Vedtak: Valgt 
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C Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Beate Waatwik og Øistein Stallerud 

foreslått. 

Vedtak: Valgt  

 

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

 

Møtet ble hevet kl.: 1930.  Protokollen signeres av: 

 

Møteleder       

Navn: Vibeke Sætre Pettersen/s/ 

 

Fører av protokollen 

Navn: Vibeke Sætre Pettersen/s/ 

 

Protokollvitne       

Navn: Rolf Wernersen/s/ 

 

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

sammensetning: 

Leder: Bengt Magne Mauland ........... Vevelstadåsen 16   2019-2021 
Nestleder: Anne Berit Hogstad ................ Vevelstadåsen 12  2020-2022  
Styremedlem: Berit Stokstad ................... Vevelstadåsen   2   2019-2021  
Styremedlem: Joakim Bakke Evensen .....Vevelstadåsen 24   2019-2021  

Styremedlem: Beate Waatvik.................. Vevelstadåsen   4    2020-2022  
Varamedlem: Øyvind Mellesdal.............. Vevelstadåsen 16    2020-2021 

Varamedlem: Georg Lederer .............. .... Vevelstadåsen   4   2020-2021  
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