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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 18.06.2020 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Oppsal Samfunnshus 

Til stede: 27 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 34 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS var ikke representert på møtet. 

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 Lillian Slaaen foreslått. Som protokollvitne ble  
 

Magnus Ulemoen og Morten E Finsberg 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 2019 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2019 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 400 000. 

Vedtak: Godkjent 

 

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

A) Endring/tillegg i vedtektenes punkt 4-2 (3) 
Forslagsstiller: Styret 

Saksinformasjon:  

Fra 01.01.2020 trådte en ny bestemmelse som regulerer korttidsutleie i kraft, i 

borettslagsloven. Bestemmelsen er tatt inn som 2. setning i lovens § 5-4 «Overlating 

av bruken når andelseigaren sjølv bur i bustaden», slik at denne nå lyder: «Ein 

andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til 

andre. I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 

30 døgn i løpet av året.» 

 

Borettslagsloven er ufravikelig, og bestemmelsen vil gjelde for vårt borettslag uansett  

om den tas inn i vedtektene eller ikke. Styret anbefaler derfor at vedtektenes 4-2 (3) 

endres i samsvar med forslaget nedenfor. 

    

Dagens tekst: 

«(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre 

uten godkjenning. 

  

Forslag til vedtak:  

«(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre. 

I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i 

løpet av året.» 

 

Flertallskrav:  

Forslaget krever 2/3 flertall 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
B) Vask/støvsuging av kjellergulv 

Forslagsstiller: Karin Vala 

Ønsker å foreslå at vask/støvsuging av kjellergulv (boder og fellesareal) blir 
behandlet av generalforsamlingen. Støvsuging er kanskje best siden det er store 
mengder med støv i kjelleren. 

Styrets innstilling:  
Støvsuging står på vaktmesterens liste over faste oppgaver. Vi ber vaktmester 
ivareta dette så raskt som mulig.   

Vedtak: Vedtatt 
 

C) Nye balkonger med innglassing 
Forslagsstiller: Zoran Zimic 
 
Saksinformasjon:  
Vi har et stort problem med balkongen, generelt hos alle i borettslaget. Balkongene 
våre er veldig gamle, de har mye rust og de er veldig ustabile. 
Jeg synes det er på tide å bytte alle balkongene, og lage nye, med ny 
metallkonstruksjon som kan innglasses. Vi har store problemer når det regner. Det 
kommer masse regn inn til balkongsdøra. Det er veldig dårlig. 
Jeg håper at dere behandler denne saken så raskt som mulig. Det hadde vært veldig 
fint med nye innglassede balkonger for alle. De gamle balkongene er ustødige. 
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Styrets innstilling:  
Dagens balkonger tåler ikke vekten av innglassing. Helt nye balkonger vil koste 
estimert 150 000 - 200 000 pr. leilighet. Dette har vi ikke midler til. Balkongene er 
nylig sjekket (innfestingen), kun en har vist seg å være løs. Denne er utbedret.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Saken avvises.  
 
Flertallskrav:  
Et ev. vedtak om nye og innglassede balkonger er fasadeendring og søknadspliktig, 
og krever således 2/3 flertall.  
 
Vedtak: Avvist (1 andelseier ønsket utredning) 
 

D) Utskifting av ytterdører i 4-romsleilighetene 
Forslagsstiller: Christoffer Bjørgen Nilsen 
 
Saksinformasjon:  
Ytterdørene i de andelene som har egen adkomst via utvendig repos eller svalgang 
har oppnådd sin levealder. Dører av denne typen er dessuten svært 
vedlikeholdskrevende. Det er derfor behov for utskifting av disse innenfor overskuelig 
fremtid. Det synes håpløst å skulle gjennomføre en slik utskifting på individuell basis, 
da det vil være behov for identisk dør av hensyn til fasadens totalinntrykk, og 
eksisterende dørtype er over 30 år gammel og sannsynligvis gått ut av produksjon. 
Det vil derfor være hensiktsmessig å få en fullstendig utskifting av samtlige ytterdører 
i borettslaget til en ny type. I den anledning vil det være naturlig at man velger en 
tidsmessig dør med glassvindu før økt innsig av lys i entréen. Budsjettet for 2020 går 
med til oppussing av oppganger, derfor ser vi en mulighet til å vedta bytte av 
ytterdører i 2021. 
 

Forslag til vedtak:  

Det gjennomføres utskifting av ytterdører i de andeler som har egen 

adkomst via utvendig repos eller svalgang i løpet av 2021. Det opprettes en komité 

som vurderer ulike typer ytterdører som er tilgjengelig i markedet, og velger 

materiale/farge som harmonerer med fasaden. Styret vurderer om prosjektet kan 

gjennomføres uten egenandel for andelseierne. 

 

Styrets innstilling:  

Styret støtter at utskifting finner sted 2021, etter at oppgangene er ferdige. Flere av 

disse dørene er dårlige, og kostnadene ved enkeltutskifting er høye. Forutsetningen 

er at det ikke dukker opp andre akutte saker som må håndteres raskt, og at 

arbeidene med oppgangene går som planlagt. Tilbudsinnhenting og vurdering av 

disse bør legges til styret, men ønsker og forslag kan sendes inn. 

 
Vedtak: Vedtatt 
 

E) Utendørs treningsapparat 
Forslagsstiller: Morten Erga Finsberg  
 

Saksinformasjon:  
Jeg trives veldig godt og elsker området og synes at borettslaget har et veldig fint 
området rundt. Jeg er en aktiv person og er veldig fan av egen kroppsvektstrening. 
Det som jeg synes er veldig synd er at det er lite alternativer til å drive med slik 
styrketrening i området. Nærmeste er Sats på Hellerud, og dette senteret opplever 
jeg som veldig begrenset. Jeg bodde før på Skullerud og tok ofte i bruk "Tufteparker" 
eller "Kengeruparker" om dere er kjent med disse? 



 4  Vetlandsveien Borettslag   

 

Det som ofte er problemet med disse parkene er at de er veldig kostbare å bygge og 
man trenger ofte veldig stor plass for å sette de opp. I tillegg er de ofte sprett over 
store områder og det gjør det ofte til et lite tiltak å reise ut til de. 
Jeg har imidlertid et annet alternativ som jeg lurte på om borettslaget kunne være 
interessert i å skaffe. 
 

Styrets innstilling:  

Styret ser ikke behovet for dette, og har en viss uro for at dette også kan tiltrekke seg 

uønsket aktivitet på kveldstid. 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Saken avvises.  

 

Flertallskrav:  

Alminnelig flertall. 

 

Vedtak: Falt med 10 stemmer for 

 
F) Etablering av flere sykkelskur    

Forslagsstiller: Styret 
 
Saksinformasjon:  
Det er et stort behov for flere sykkelskur i borettslaget, og styret foreslår at det i 2021 
etableres ytterligere fem i tillegg til dagens to. Da vil vi ha en dekning på nærmere ett 
sykkelskur pr. to blokker. 
Tenkt plassering: Mellom Vetlandsveien 78 og 80 (ved garasjen), foran Bjartveien 2, 

på den tidligere tørkeplassen ved Vetlandsveien 82, Foran Vetlandsveien 81 (ved 

lekeplassen), ved enden av 93 b (trukket mot veien, ved siden av 

søppelbeholderen). 

 

Forslag til vedtak:  

Flere sykkelskur etableres våren 2021 på foreslåtte plasser.  

 

Flertallskrav:  

Alminnelig flertall. 

 
Vedtak: Vedtatt 
 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble André Nordseth Olstad foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Jan-Tore Henriksen foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Olav Lærum  foreslått. 

 

Som styremedlem for 1 år, ble Lillian Slaaen foreslått. 

Som styremedlem for 1 år, ble Atle Hillestad foreslått. 

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

Som varamedlem for 1 år, ble Birgitte Sandve foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

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

Delegert:   Olav Lærum 

Varadelegert: Atle Hillestad 

Vedtak: Valgt 

 

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

Sigbjørn Nerland, Marie Grønvik og Morten Enga Finsberg. 

Vedtak: Valgt 

 

F Som delegert til Oppsal Vaktmestersentral for 1 år, ble foreslått  

 Delegert:  Olav Lærum  

  Varadelegert:  Atle Hillestad 

Vedtak: Valgt 

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

Møtet ble hevet kl.: 19:57.  Protokollen signeres av 

 

Møteleder  Fører av protokollen       Protokollvitne 1    Protokollvitne 2 

Lillian Slaaen /s/ Lillian Slaaen /s/              Magnus Ulemoen /s/ Morten E Finsberg /s/ 

 

 

 

 

 

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  André Nordseth Olstad  Vetlandsveien 78 B   2020-2022 

Nestleder Lillian Slaaen    Vetlandsveien 93 A   2020-2021 

Styremedlem Jan-Tore Henriksen   Vetlandsveien 85 A   2020-2022 

Styremedlem Atle Hillestad    Vetlandsveien 85 A   2020-2021 

Styremedlem Olav Lærum    Vetlandsveien 93 A   2020-2022 

 

 


