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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato: 24.5.2018 
Møtetidspunkt: 18:00 
Møtested: Oppsal Samfunnshus 

Til stede: 55 andelseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 59 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: 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 Nina Christin Braaten foreslått. Som protokollvitne ble Atle Hillestad og Ann Mari Nordal 
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 årsrapport og årsregnskap for 2017 

A Behandling av årsrapport og regnskap 
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 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. Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 100 000. 
Vedtak: Godkjent. 

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

A Endring av husordensreglene om husdyrhold og endring av containerplass 
3. HUSDYRHOLD 
Normalt husdyrhold tillates, men er søknads- og registreringspliktig hos styret. Eget skjema skal 
benyttes. Alle husdyr skal holdes innendørs eller være i bånd og under kontroll/direkte tilsyn, på borettslagets 
eiendom. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
5. SØPPEL/AVFALL 
Plassering av egne containere, iSekk eller liknende på borettslagets fellesarealer, er søknadspliktig hos styret. 
Plassering og varighet skal fremgå av søknaden. Slike gjenstander skal plasseres minimum fem meter fra husvegg, og 
skal ikke hindre fremkommelighet for utrykningskjøretøy o.l. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

B Infrastruktur og etablering av ladeplasser for ladbar bil 
Forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at det etableres tre rekker med infrastruktur for dynamisk/smartstyring 
lading av bil. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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C Utbedring av lys i kjellerboder 
Forslag til vedtak:  
Kostnad for oppgraderingen kartlegges, og arbeidene igangsettes, forutsatt at det er rom for dette økonomisk. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

D Felling av trær og oppussing av oppganger 
Forslag til vedtak:  
1. Styret ser at det kan være rom for å tynne ut noe i dette området, og vil få dette gjort. 
Styret ønsker å få utarbeidet en ny helhetlig grøntplan og ber om fullmakt til å gjøre dette, samt 
vurdere avtale med firma om skjøtsel av grøntområdene. Dette må vurderes opp mot økonomien. 
Styret ønsker å utarbeide grøntplan i sommer, og ut fra denne vurdere om det er økonomisk 
forsvarlig å inngå fast avtale om skjøtsel av grøntområdene etter at rehabiliteringen avsluttes neste vår. 
VEDTAK: Bjartvn. 1 får informasjonsbrev om trefelling. Felling av trær iht. forslag ble vedtatt. Utarbeidelse av en 
helhetlig grøntplan ble vedtatt. 
 
Forslag til vedtak:  
2. Vi ønsker ikke oppussing av oppgangene på dugnad, dette er en altfor stor jobb. I flere av 
blokkene trenger trappene oppgradering; murbiter ha falt av, og armeringsjernet ligger åpent. Vi 
vil innhente tilbud på oppussing av oppgangene, med oppstart i Vetlandsveien 78 og 80, 
Kampheimveien 22 og Bjartveien 2. (Vurdert ut fra behov, spesielt tilstand på trapp, samt at alle 
disse oppgangene nå er ferdige med rør- og våtromsrehabilitering og ligger nær hverandre). 
Vedtak: Oppussing av oppganger, trapper og vurdering av lydisolasjon (tilbudsinnhenting) ble vedtatt. 

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

A Som styremedlem for 2 år, ble Olav Lærum foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Jan Tore Henriksen foreslått. 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

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

Som varamedlem for 1 år, ble Stein Joar Mellemberget foreslått. 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 
 

C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  
Delegert Olav Lærum 
Varadelegert Marianne Molberg Merli 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 
 

D  Som delegert med vara til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 
Delegert Olav Lærum      Varadelegert Marianne Molberg Merli 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 
 

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  
 Sigbjørn Nerland, Marie Grønvik, Atle Hillestad 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtet ble hevet kl.: 20:35.  Protokollen signeres av 
Lillian Slaaen /s/      Nina Christin Braaten /s/     
Møteleder      Fører av protokollen 
 
Atle Hillestad /s/      Ann Mari Nordal /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 2018-2019 

Styremedlem Jan-Tore Henriksen Vetlandsveien 85 A   0685 Oslo  2018-2020 

Styremedlem Olav Lærum Vetlandsveien 93 A   0685 Oslo  2018-2018 

Styremedlem Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B   0685 Oslo  2018-2019 

Styremedlem André Nordseth Olstad Vetlandsveien 78 B   0685 Oslo  2018-2019 

Varamedlem Ann Dagrun Larsen Vetlandsveien 97 A   0685 Oslo 2018-2019 

Varamedlem Stein Joar Mellemberget Vetlandsveien 95 B   0685 Oslo 2018-2019 

 


