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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 

Møtedato: 18.5.2017 
Møtetidspunkt: 18:00 
Møtested: Oppsal Samfunnshus 

Til stede: 50 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 51 stemmeberettigede. 
Forretningsfører var ikke tilstede. 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 en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 
Som fører av protokoll ble Thomas Andersen foreslått. Som protokollvitne ble Marianne Mellemberget og 
Håkon Johnseth foreslått. 
Vedtak: Godkjent. 
 

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 2016 

A Behandling av årsberetning og regnskap 
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 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 Byggekomiteen 
Det foreslås at det opprettholdes et honorar til styret/byggekomiteen i-fm. rør- og baderomsrehabilitering 
på kr 100 000. 
Vedtak: Godkjent. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Behandling av innkomne forslag og saker 
A Salg av tomt 

Saksframstilling: 
Arealet er allerede regulert til gangvei, og denne delen av eiendommen benyttes i dag ikke av 
borettslaget. Kommunen kan i prinsippet gå inn og ekspropriere tomtearealet. Vi mener derfor at avtalen 
vi har blitt forelagt er gunstig.  
Forslag til vedtak 
Salg av tomteparsell vedtas. Styret får generalforsamlingens fullmakt til å signere salgsavtale, søknad om 

fradeling og skjøte eller protokoll for grensejustering samt andre relevante dokumenter i sakens 

anledning.  

Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme. 
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B Endring av husordensreglene i-fm. parkering  
Saksframstilling: 
Vi mottar mange telefoner fra beboerne som har fått et krav om betaling av parkeringsleie og som ikke 
ønsker å betale. Dette gjelder tidligere eiere som har fraflyttet borettslaget, og som ikke har sagt opp 
parkeringsplass før fraflytting.  Ved salg følger ikke parkeringsplass med andelen. 
Forslag til vedtak:  
Borettslagets parkeringsbestemmelser innlemmes i sin helhet i husordensreglene, med henvisning under 
punkt 10.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
C Etablering av sykkelskur/grillplasser 

Vi har fra OBOS fått bevilget kr 230 000 i støtte til utomhusprosjekter, eksempelvis etablering av 
grillplasser, sykkelstativer, lekeapparater osv. Prosjektet gjennomføres i samsvar med søknad, 
stønadsbeløp utbetales etter ferdigstillelse mot fakturakopier. Vi er i gang med å se på løsning for 
utvidelse av sykkelparkering og etablering av flere grillplasser i borettslaget, og håper å gjennomføre 
arbeidene i 2017. 
Forslag til vedtak:  
Styret gis fullmakt til å benytte midlene vi har fått tildelt til etablering av sykkelparkering og/eller 
grillplasser på egnede steder i borettslaget. 
Vedtak: Godkjent. 
 

D Etablering av grønnsakhager – urbant landbruk 
Forslagsstiller: Styret, etter henvendelse fra beboer i Vetlandsveien 87 

Saksframstilling: 

Styret har behandlet saken på styremøte, men mener at vi ikke har mandat til å ta en endelig beslutning 

på dette. Vi er i utgangspunktet positive til slike tiltak! Vi tror at dette kan være en positiv beskjeftigelse 

for både store og små, som kan bidra positivt til fellesskap og nye vennskap mellom naboer. Imidlertid er 

det en del spørsmål som bør avklares rundt en slik ordning. Fellesarealene er ment benyttet av alle, og 

dette vil avskjære bruk av denne delen av fellesarealene til lek, for eksempel. Det kan bli flere/mange som 

ønsker tilsvarende ordninger, og parseller kan bli store.  

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å godkjenne etablering av grønnsakhager på egnede steder i 

borettslaget. Øvrige tilføyelser rundt ordningen tas med i vedtaket, dersom flertallet ønsker en slik 

ordning.  

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 

interessentene bes komme med en grundigere redegjørelse. 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Lillian Slaaen foreslått. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
B Som styremedlem for 2 år, ble Marianne Molberg Merli foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Andre Olstad foreslått. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

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

Som varamedlem for 1 år, ble Stein Joar Mellemberget foreslått. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  
Delegert Sigmund Nerland 
Varadelegert Thomas Andersen 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  
 Sigmund Nerland, Atle Hillestad, Marie Grønvik 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

F Som delegert med varadelegert til Oppsal Vaktmestersentral ble foreslått:  
Delegert Olav Lærum 
Varadelegert Thomas Andersen 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Møtet ble hevet kl.: 19:47.  Protokollen signeres av 
Lillian Slaaen /s/      Thomas Andersen /s/ 
Møteleder      Fører av protokollen 
 
Håkon Johnsen /s/     Marianne B.S. Mellemberget /s/ 
Protokollvitne      Protokollvitne 
 
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 2017-2019 

Styremedlem Thomas Andersen Vetlandsveien 81 A   0685 Oslo  2016-2018 

Styremedlem Olav Lærum Vetlandsveien 93 A   0685 Oslo  2016-2018 

Styremedlem Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B   0685 Oslo  2017-2019 

Styremedlem Andrè Nordseth Olstad Vetlandsveien 78 B   0685 Oslo  2017-2019 

Varamedlem Ann Dagrun Larsen Vetlandsveien 97 A   0685 Oslo 2017-2018 

Varamedlem Stein Joar Mellemberget Vetlandsveien 95 B   0685 Oslo 2017-2018 

 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 

 

 


