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Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lillohøyden Garasjesameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 14.04..2015 

Møtetidspunkt: 17.00 

Møtested: Radisson Blue Nydalen 

Til stede: 17 sameiere, 2 representert ved fullmakt, som til sammen representerte 201 stemmer 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Espen Jørgensen. 

 

Møtet ble åpnet av Espen Jørgensen. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Espen Jørgensen 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: Godkjent 

 

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som referent ble Espen Jørgensen foreslått, og som protokollvitne ble  

Inger Eline Romundgard 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 

 

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

2. Behandling av årsberetning for 2014 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2014 

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 15 000. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Forslag til husordensregler 

 

Saksframstilling: Se innkallingen side 13 

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til ordensregler foreslås godkjent 

Vedtak: Godkjent med følgende endring ny § 16: 

«Utleie av p-plass skal meldes skriftlig til sameiets styre/forretningsfører med opplysning 

om hvem som er leietaker. Det skal også gis melding behov for omkoding av 
nøkkelbrikke, dersom leietaker av p-plass ikke er beboer på Lillohøyden»  
 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Inge Nilssen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

 Marianne Ørnsrud fortsetter i styret inntil videre for valgt periode 2015-2017 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

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

7. Forslag om videoovervåkning 

 

Saksframstilling: Se innkallingen side 16 

 

Forslag til vedtak: Styret foreslår at sameiermøtet ikke vedtar å etablere 

kamerovervåkning på nåværende tidspunkt, dette på grunn av at det ikke foreligger 

hjemmel for dette. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

 

 

 

Møtet ble hevet kl.: 17.45.  Protokollen signeres av 

Espen Jørgensen/s/     Espen Jørgensen/s/ 

Møteleder      Referent 

 

Inger Eline Romudgard/s/ 

Protokollvitne       

 

 

 


