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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 

Møtedato: 4.5.2016 
Møtetidspunkt: 18:00 
Møtested: Oppsal Samfunnshus 

Til stede: 37 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 44 stemmeberettigede. 
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin Braaten. Møtet ble åpnet av Lillian Slaaen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 
Som møteleder ble Nina Brotke 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 andelseier som protokollvitne 
Som referent ble Nina Christin Braaten foreslått, og som protokollvitne ble Geir Merli og Geir Henjestrand 
foreslått. 
Vedtak: 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 2015 

A Behandling av årsberetning og regnskap 
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 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 
A. Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000. 

Vedtak: Godkjent. 
 

B. Andre Honorar, byggekomiteen 
Godtgjørelse til byggekomiteen foreslås satt til kr 100 000. 
Det foreslås en møtegodtgjørelse til byggekomiteen (dagtid) på kr 350 pr. påbegynte time. 
Vedtak: Godkjent. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Behandling av innkomne forslag og saker 

A. Fjerning av resterende tørkestativer i borettslaget 
Saksframstilling: 
Styret foreslår å fjerne resten av tørkestativene i borettslaget. De aller fleste er svært lite brukt, de ruster, 
og enkelte er grodd igjen av trær og andre busker. Vi ønsker disse fjernet som et ledd i en større 
opprydding i borettslaget. Fellesarealene tørkestativene står på, kan benyttes til annet; plen, 
sykkelparkering mm. 
Forslag til vedtak: Resterende tørkestativ i borettslaget fjernes.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
B. Tiltredelse IN-ordning 
Saksframstilling: 
På ekstraordinær generalforsamling ble det nevnt at styret ville komme tilbake til etablering av IN, i 
forbindelse med økt belåning og fellesgjeld pr. andel når rehabilitering av vinduer og rør/våtrom starter. 
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Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Vetlandsveien Borettslag vedtar å gjennomføre ordning om 
Individuell Nedbetaling av fellesgjeld. Styret i borettslaget sørger for å inngå de nødvendige avtaler for å 
gjennomføre ordningen. Dette vil først være aktuelt når den forestående rehabiliteringen er gjennomført. 
Lånene til borettslaget vil bli slått sammen til et lån som vil tiltre IN-ordningen. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
C. Julebelysning på verandaene 
Saksframstilling: 
Jeg har et forslag om endring i husordensregler og det gjelder lys på balkonger. Det vil si lys-lenker som 
settes opp i forbindelse med julefeiring. Hadde vært fint om dette begrenses til julehøytiden. Det vil si 
eksempelvis fra 1. desember til 15. januar. Synes ikke at det er så hyggelig med nabo som har kulørt 
julebelysning på balkongen hele året. 

Styrets innstilling: Styret synes ikke at dette er en sak for husordensreglene, men støtter forslagsstiller i at 
man tar hensyn ved oppmontering av julebelysning. 
 
Forslag til vedtak: Typisk julebelysning bør fjernes av den enkelte andelseier innen utgangen av januar.  
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot en stemme. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Lillian Slaaen foreslått. 
Vedtak: valgt ved akklamasjon. 

 
B Som styremedlem for 2 år, ble Atle Hillestad foreslått. (trakk seg) 

Som styremedlem for 2 år, ble Olav Lærum foreslått. 
Benkeforslag om Thomas Andersen. 
Vedtak: Thomas Andersen og Olav Lærum ble valgt ved akklamasjon. 

 
C Som varamedlem for 1 år, ble Cathrine Johnsrud foreslått. 
Som varamedlem for 1 år, ble Ann Dagrun Larsen foreslått. 
Som varamedlem for 1 år, ble Stein J. Mellomberget foreslått. 
Benkeforslag om Atle Hillestad.  

Vedtak: Ann Dagrun Larsen og Stein J. Mellomberget ble valgt. 
 

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  
Delegert Sigbjørn Nerland 
Varadelegert Asgeir Torstensen 

Vedtak: valgt ved akklamasjon. 
 

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  
Sigbjørn Nerland  
Caroline Waller 
Benkeforslag om Atle Hillestad.  

Vedtak: valgt ved akklamasjon. 
 

F Som delegert med varadelegert til Oppsal Vaktmestersentral ble foreslått:  
Delegert Olav Lærum 
Varadelegert Asgeir Torstensen 

Vedtak: valgt ved akklamasjon. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Møtet ble hevet kl.: 19:00.  Protokollen signeres av 
Nina Brotke /s/      Nina Christin Braaten /s/ 
Møteleder      Referent 
 
Geir Merli /s/      Geir Henjestrand /s/ 
Protokollvitne      Protokollvitne 
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Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: 
 

 Rolle Navn Adresse  Valgt for  

Leder Lillian Slaaen Vetlandsveien 93 A   0685 Oslo 2016-2017 

Nestleder Asgeir Thorstensen Bjartveien 1 B   0687 Oslo 2015-2017 

Styremedlem Thomas Andersen Vetlandsveien 81 A   0685 Oslo  2016-2018 

Styremedlem Olav Lærum Vetlandsveien 93   0685 Oslo  2016-2018 

Styremedlem Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B   0685 Oslo  2015-2017 

Varamedlem Ann Dagrun Larsen Vetlandsveien 97   0685 Oslo 2016-2017 

Varamedlem Stein Joar Mellemberget Vetlandsveien 95 B   0685 Oslo 2016-2017 

 

 

 


