
Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Sameiet Vangslunds gate 20 og 22 torsdag 11.06.2020 kl. 18:00

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Vedtak:
Roar Aspen

Valg av sekretær1.2

Vedtak:
Hege Åmot (TOBB)

Valg av en eier til å signere protokoll sammen med møteleder1.3

Vedtak:
Vigdis Vormdal

Registrering av antall stemmeberettigede1.4

Vedtak:
Antallet protokollføres - 21 seksjonseiere.

Godkjenning og evt. bemerkninger til innkallingen1.5

Vedtak:
Innkallingen godkjennes og møtet er lovlig satt.

Årsoppgjør for 20192.

Godkjennelse av regnskap2.1

Vedtak:
Regnskapet godkjennes.

Disponering av resultat2.2

Vedtak:
Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

Revisjonsberetning2.3
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Vedtak:
Revisjonsberetningen tas til orientering.

Styrets årsmelding for 20193.

Vedtak:

Kravet til styret om å avlegge årsberetning som en del av regnskapet er bortfalt ved endring
av regnskapsloven av 01.01.2018. Styret velger likevel å avgi en årsmelding for å gi eierne
informasjon om styrets arbeid igjennom året.

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

Godtgjørelse til styret for perioden 2019-20204.

Vedtak:
Honorar fastsettes til kr 98.400,- jf. budsjett for 2020. Fordeles internt i styret.

Endring av vedtekter § 6, 2.ledd5.

Vedtak:

1.1.2020 trådte nye regler om korttidsutleie i kraft i Lov om eierseksjoner. Korttidsutleie på
90 dager er lovens hovedregel men sameiet kan fravike dette i vedtektene. Antall døgn kan
fastsettes i et spenn mellom 60 og 120 døgn. Dersom sameiet ikke endrer sine vedtekter
gjelder regelen på 90 dager.  
Styret foreslår derfor at vedtektenes § 6,2.ledd endres:

Fra:  
Seksjonen kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke
skilles fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar. Salg og utleie skal
varsles styret slik at man har kontroll på hvem som eier/bor i sameiet til enhver tid, dette av
sikkerhetsmessige hensyn.

Til:  
Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn er ikke tillatt (med korttidsutleie
menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende). For øvrig kan seksjonen fritt utleies.
Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke skilles fra eierandelen, og er
den enkelte seksjonseiers fulle ansvar. Salg og utleie skal varsles styret slik at man har
kontroll på hvem som eier/bor i sameiet til enhver tid, dette av sikkerhetsmessige hensyn.

Saken krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Vedtektsendring godkjennes.

Valg6.

Valg av styremedlem for 2 år - på valg er Lorentz Hægstad6.1

Vedtak:
Lorentz Hægstad

Valg av styremedlem for 2 år - på valg er Bård Schevig6.2

Vedtak:
Bård Schevig
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Valg av varamedlem for 1 år - på valg er Vigdis Vormdal6.3

Vedtak:
Vigdis Vormdal

Valg av varamedlem for 1 år - på valg er Mathilde Holck6.4

Vedtak:
Gunnar Nystad

1 medlem til valgkomiteen for 2 år 6.5

Vedtak:
Willy Ravnå

1 medlem til valgkomiteen for 2 år6.6

Vedtak:
Ruth Røkke
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