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Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 13.04.2016 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Veitvet Sportsklubb, Veitvetveien 17, 0596 Oslo, 2.etasje. 
 

Til stede: 18 seksjonseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 18 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Morten Hansen. 
 

Møtet ble åpnet av Dusan Dislioski. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Dusan Dislioski 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 Morten Hansen foreslått, og som protokollvitne ble  
 

Åge Sjøberg 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 2015 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent. 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2015 

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 400 000,-. 

 

 

Vedtak: Godtgjørelse til styret ble kr 400 000,- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Bytte av tretrapper i sameiet  
 

Saksframstilling: 

Styret vil legge fram forslag etter henvendelse fra en beboer som ønsker å bytte ut 

tretrappene i sameiet med metalltrappene. Årsak til det er at tretrappene er glatte når 

de er våte. Styret har hentet inn prisoverslag til det. 

 

Forslag til vedtak:  

Tretrappene byttes ut med metalltrappene av samme eller lignende type som 

allerede finnes i sameiet. 

Vedtak: Vedtatt.  

 

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

Sak som ikke var på agendaen, men som man ønsket en protokollførsel av:  

 

Bad og rør problematikk. 

Rørene i Sletteløkka voligsameie er i dårlig forfatning. Det vil være behov for å 

oppgradere soilrørene. Dette vil medføre at hele sameiet må oppgradere rør/bad. 

Styret vil se på dette. 

 

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

 

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Dusan Dislioski foreslått. 

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon.  

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Raymond Christensen foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Lise Eriksen foreslått. 

Som styremedlem for 1 år, ble Mohammad Iqbal Bhatti foreslått. 

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon. 

 

C Som varamedlem for 2 år ble Henrik Lillelien valgt. 

    Som varamedlem for 1 år ble Heidi Muren valgt.  

 Vedtak: Vedtatt. 

 

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Tron Hummelvoll foreslått. 

Tron Hummelvoll får fullmakt fra årsmøtet til å finne en kolega som kan sitte i 

valgkomiteen i lag med han.  

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon. 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 19.40.  Protokollen signeres av 

Morten Hansen /s/     Morten Hansen /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Arne Sjøvold /s/ 

Protokollvitne      


