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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato:  4.5.2015 
Møtetidspunkt:  18:00 
Møtested:  Oppsal Samfunnshus 

Til stede:  47 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 49 stemmeberettigede. 
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin Braaten. Møtet ble åpnet av Lillian Slaaen. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Lillian Slaaen foreslått. 

Vedtak: Hun ble 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 andelseier som protokollvitne 

Som referent ble Nina Christin Braaten foreslått, og som protokollvitne ble Sigbjørn Nerland og Anita Melleby foreslått. 

Vedtak: De ble valgt. 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent. 

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

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2014 

A Behandling av årsberetning og regnskap 

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent. 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent. 

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

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000. 

Vedtak: Godkjent. 

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

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

A) Forslag fra styrer om endring av vedtektenes § 5-1 Vedlikehold, nytt pkt. 9 
Forslag til vedtak: § 5-1 Vedlikehold tillegges ny (9): Ved all form for ombygging, oppussing, rehabilitering o.l. i leilighetene, skal det 
benyttes autoriserte håndverkere på de områdene dette er påkrevet, eksempelvis autorisert elektriker, rørlegger, tømrer e.l. 
Vedtak: Følgende korrigeringer ble gjort: 
Forslag til vedtak: § 5-1 Vedlikehold tillegges ny (9): Ved all form for ombygging, oppussing, rehabilitering o.l. i leilighetene, skal 
det benyttes godkjente håndverkere på de områdene dette er påkrevet etter lov og forskrifter, eksempelvis autorisert elektriker, 
rørlegger, tømrer e.l. 
Godkjent mot 1 stemme. 
 

B) Endring av vedtektenes § 5-1 Vedlikehold 
Forslag til vedtak: § 5-1 Vedlikehold tillegges ny (10): All rehabilitering eller endring av våtrom (blant annet ved bytte/flytting av sluk, 

kapping/skjøting av rør o.l.), skal meldes til styret. Andelseier skal bruke autoriserte fagmenn/håndverkere, og TT-Teknikk eller annen 

autorisert rørlegger med spesialkompetanse på epoxystrømper skal involveres i forbindelse med sveising av strømpen dersom sluk 

byttes. Dokumentasjon etter utført arbeid skal sendes styret. 

Ved våtromsrehabilitering uten bytte av sluk, trengs det en klemring for å feste membranen og for at våtrommet skal møte kravene i 

våtromsnormen. Klemringen leveres fra Blücher Norge. Montering skal utføres av autorisert rørlegger, eller autorisert 

membranlegger i henhold til våtromsnormen. 

Vedtak: Følgende korrigeringer ble gjort: 

Forslag til vedtak: § 5-1 Vedlikehold tillegges ny (10): All rehabilitering eller endring som påvirker borettslagets eiendom skal 

meldes til styret.  Andelseier skal bruke godkjente fagmenn/håndverkere og godkjente rørlegger med spesialkompetanse på 

epoxystrømper skal involveres i forbindelse med sveising av strømpen dersom sluk byttes. Dokumentasjon etter utført arbeid skal 

sendes styret. 
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Ved våtromsrehabilitering uten bytte av sluk, trengs det en godkjent klemring for å feste membranen og for at våtrommet skal 

møte kravene etter gjeldende regler. Montering skal utføres av godkjent rørlegger, eller godkjent membranlegger i henhold til 

gjeldende regler. 

Godkjent mot 1 stemme. 
 

C) Endring av vedtektenes § 5-1 Vedlikehold 
Forslag til vedtak: § 5-1 Vedlikehold tillegges ny (11): Lagring av møbler, oppussingsmateriale, søppel o.l. er ikke tillatt i 
fellesrommene i kjelleren. 
Vedtak: Godkjent enstemmig. 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Lillian Slaaen foreslått. 

Vedtak: Valgt. 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Asgeir Torstensen foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Marianne M. Merli foreslått. 

Vedtak: Valgt. 

 

C Som styremedlem for 1 år, ble Olav Lærum foreslått. 

Vedtak: Valgt. 

 

D Som varamedlem for 1 år, ble Stein J Mellomberget foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Ann Dagrun Larsen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Cathrine Johnsrud foreslått. 

Vedtak: Valgt. 

 

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert Sigbjørn Nerland 

Varadelegert Asgeir Thorsteinsen 

Vedtak: Valgt. 

 

E Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  
Benkeforslag om: 

 1. Sigbjørn Nerland 
2. Atle Hillestad 

 3. Caroline Walle 
Vedtak: Valgt. 

 

F Som delegert med varadelegert til Oppsal Vaktmestersentral i OBOS ble foreslått:  

Delegert Olav Lærum 

Varadelegert Thomas Andersen 

Vedtak: Valgt.  

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

Møtet ble hevet kl.: 19:45.  Protokollen signeres av 

Lillian Slaaen /s/    Nina Christin Braaten /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Sigbjørn Nerland /s/    Anita Melleby /s/ 

Protokollvitne     Protokollvitne 

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: 

Navn  Adresse    Valgt for 

Leder  Lillian Slaaen Vetlandsveien 93 A 0685 Oslo  2015-2016 

Nestleder  Asgeir Torstensen Bjartveien 1 B 0687 Oslo  2015-2017 

Styremedlem Thomas Andersen Vetlandsveien 81 A 0685 Oslo  2014-2016 

Styremedlem Marianne M. Merli Vetlandsveien 95 B 0685 Oslo  2015-2017 

Styremedlem Olav Lærum Vetlandsveien 93 0685 Oslo  2015-2016 

 


