
PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE SAMEIERMØTE I  

 

SAMEIET VANGSLUNDS GATE 20 OG 22 
 

 

Sted:    Sparebank 1 SMN. Amfiet, Søndregt 4, Trondheim  

 

Tid:    Mandag 02.09.2013 kl. 18:00 

 

 

Saker til behandling: 

 

Sak 1 Konstituering 

Fremmøte: 42 av sameiets 83 seksjoner var representert. 41 av disse 

med stemmerett, hvorav 37 med personlig oppmøte og 4 

med fullmakt.  

Fra Maja Eiendom stilte Torleif Håheim. 

Fra EiendomsMegler1 stilte Joakim Lund. 

Fra Canal Digital stilte Marit Nervik og Vibeke Easter. 

Fra Kjeldsberg Eiendomsforvaltning stilte Sissel Sagmyr, 

Anita Helene Haugen og Anders Solem. 

   

Møteleder:  Sissel Sagmyr fra forretningsfører Kjeldsberg 

Eiendomsforvaltning ble valgt til møteleder. 

 

Protokollfører:  Anita H. Haugen fra forretningsfører ble valgt til å føre 

protokoll. 

 

Signering protokoll: Carl Christian Storvold og Marit Aarseth ble valgt til å 

signere protokollen.  

 

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 2  Orientering ved utbygger og eiendomsmegler 

Da de fleste har overtatt sine boliger ble det besluttet at man på slutten av møtet 

skulle få anledning til å stille spørsmål til utbygger og megler i forbindelse med de 

saker som måtte berøre beboerne. Dette blir ikke protokollført. 

 

 

 

 

 

 



Sak 3 Orientering fra kabel tv og bredbåndleverandør Canal Digital 

Marit Nervik fra Canal Digital orienterte om leveransen av tv- og 

internettabonnement i sameiets leiligheter. Det leveres en digital tv 

grunnpakke, 15 favorittkanaler kan velges individuelt av den enkelte 

husstand fra et utvalg kanaler. De leveres videre komplett mini 

internettabonnemenet som gir hastigheten 2/1 Mbps. Her kan man individuelt 

bestille høyere hastighet om man har behov for dette. Inngått avtale gir 

vederlagsfri installasjon mot 36 mndr. bindingstid. 

Utplasserte dekodere skal stå i boligen til enhver tid, disse eies av Canal 

Digital og kan ikke medtas ved fraflytting av boligen. 
 

Sak 4 Fastsettelse av vedtekter 

Møteleder gjennomgikk vedtektenes punkter og det ble gitt anledning til å 

komme med spørsmål. 

 

Vedtak: 

Fremlagte forslag til vedtekter ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 5 Fastsettelse av ordensregler 

Det ble forutsatt at ordensreglene var gjennomgått før møtet, og det ble 

dermed gitt anledning til å komme med innspill til disse. 

Det ble diskutert hvorvidt man skulle sette forbud mot lufting av hunder på 

takterrassene. Grenseland for hva som anses for lufting ble tatt opp. Det var 

ønskelig fra innmelder at det ble gjort en avstemming i saken hvor hundehold 

forbys og at punktet legges inn i ordensreglene. Avstemming ble foretatt ved 

håndsopprekking, hvor 14 av 41 stemmeberettigede stemte for forbudet. 

Forslaget tas dermed ikke til etterretning.  

 

Vedtak: 

Fremlagte forslag til ordensregler ble vedtatt. 

 

Sak 6 Budsjettforslag 

Møteleder gikk igjennom budsjettets poster og det ble gitt anledning til å 

komme med spørsmål. 

 

Vedtak: 

Fremlagte forslag til budsjett ble vedtatt.  

 

 

 

 

 
 



Sak 7 Valg av styremedlemmer og revisor 

 Følgende styre ble valgt: 

 

 Styreleder    Funksjonstid Leilighet 

Simon Kahn    2 år   22 - H0605 

  

 Styremedlemmer   Funksjonstid Leilighet 

Tor Arne Moe    1 år   næringsseksjon  

Carl Christian Storvold  1 år   20 – H0403  

Heidi Bø    2 år   22 – H0602   

Arild Kråkmo   2 år   22 – H0702   

 

 Varamedlemmer   Funksjonstid Leilighet 

 Anette Reinsberg   1 år   20 – H0303  

 Baanusha Parimalakanthan 1 år   22 – H0309  

   

 

Deloitte AS ble valgt som sameiets revisor. 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Carl Christian Storvold    Marit Aarseth 


