VEDTEKTER
FOR
SAMEIET VANGSLUNDS GATE 20 OG 22
Første gang vedtatt: 02.09.2013
Sist endret: 15.06.2021

INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1

NAVN OG FORMÅL
Sameiets navn er: Sameiet Vangslunds gate 20 og 22.
Sameiet omfatter eiendommen: gnr. 404, bnr. 636 i Trondheim kommune.
Eiendommens adresse er: Vangslunds gate 20 og 22.
Sameiet er iht. oppdelingsbegjæring av 02.09.2013 oppdelt i 83 seksjoner.
82 seksjoner er seksjonert til boligformål og 1 seksjon til næringsformål.
Fastsettelse av seksjonens sameiebrøk bygger på bruksenhetens areal i
Eiendommen iht. seksjonstegninger. Bruksareal fra tegning kan avvike og kan ikke
legges til grunn for enhetens faktiske areal.
Tomten og deler av bebyggelsen som ikke omfattes av eierseksjoner er fellesareal.
Sameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes felles interesser som seksjonseiere.
Disse vedtektene regulerer forholdet mellom de enkelte seksjonseiere og foreskriver
drift og administrasjon av eiendommen, samt sameiets forhold til naboeiendommer.
Eier av hver seksjon har eksklusiv bruksrett til sin seksjon – hoveddel og
tilleggsdeler - i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring.
Hver seksjonseier plikter å overholde bestemmelsene som følger av
oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter, generelle
ordensregler fastsatt av årsmøtet, samt de til enhver tid gjeldende offentlige
bestemmelser.
Årsmøtet setter opp ordensregler som blir å respektere av samtlige.

§ 2

PARKERING OG TAKHAGER
Hver boligseksjon får tildelt en parkeringsplass i parkeringskjeller. Parkeringsplasser i
parkeringskjeller tilegnet boligene ligger på sameiets fellesareal. Næringsseksjonen
får 12 parkeringsplasser i parkeringskjelleren tinglyst som tilleggsareal til sin
seksjon.
Det er tilrettelagt for 8 parkeringsplasser for forflytningshemmede (HC-plasser).
Dersom eier av en boligseksjon eller et medlem av dennes husstand kan
dokumentere behov for p-plass tilpasset handikappede, skal dette søkes løst
gjennom bytte av p-plass mellom den aktuelle seksjonseier og den som har fått
tildelt HC-plass uten dokumentert behov. Rullestolbrukere bør ha fortrinnsrett til HCplasser. Bytte administreres av styret.
Parkering for næringsseksjonens kunder vil være utendørs på tildelt areal.
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Det er installert infrastruktur for El-bil ladning i garasjeanlegget. Seksjonseier som
ønsker ladeboks ved sin biloppstillingsplass skal benytte seg av sameiets
infrastruktur og ladeboks fra sameiets samarbeidspartner. Ladeboks bestilles
gjennom styret.
Kostnader for ladeboks og fullt opplegg skal betales av seksjonseier. Forbruk av
strøm blir registrert på den enkeltes strømmåler hos kraftleverandøren som sender
ut faktura på forbrukt kraft. Fakturaene skal betales direkte til kraftleverandøren.
Årlig vedlikehold av det tekniske anlegget og ladeboks utføres av sameiets
samarbeidspartner og belastes den enkelte seksjonseier sammen med
strømfakturaen.
Takhager er forbeholdt eiere av boligseksjonene.
§ 3

SÆRLIGE AVTALER
Ved fremtidig bebyggelse på naboeiendom vil det kunne etableres en
områdeforening/velforening som skal drifte felles fellesarealer, veier og lignende.
Sameiets seksjonseiere vil da ha pliktig medlemskap.
Dersom naboeiendom bebygges og p-kjeller etableres vil nedkjøring til dette arealet
være felles med sameiets nedkjøring. Egen avtale må da etableres for drift og
kostnadsdeling mellom partene.

§ 4

EIERFORHOLD
Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med en
seksjonseier menes i disse vedtekter den som står som eier, eller de som i fellesskap
står som eiere av en bestemt seksjon.
Den enkelte seksjonseier står fritt til å selge til den han eller hun måtte ønske. Ingen
seksjonseiere eller andre har noen form for forkjøpsrett til seksjoner i sameiet.
Ingen kan erverve mer enn to seksjoner i sameiet.

§ 5

HEFTELSESFORM
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin
sameiebrøk.

§ 6

RÅDERETT
Den enkelte seksjonseier har full rettslig råderett over sin seksjon. Seksjonen kan
ikke skilles fra deltakerinteressen i sameiet.
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.
Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og
må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige
seksjonene. Fellesanlegg må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig
hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt mellom seksjonseierne.
Ved vurderingen av hva som anses som anses som unødig eller urimelig, skal det
også tas hensyn til opprinnelig forutsatt bruk av eiendommen og at deler av
fellesarealene utelukkende betjener boligarealene mens andre deler utelukkende
betjener næringsarealet.
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Virksomheten i næringsseksjonen (forretning) skal drives etter de til enhver tid
gjeldende offentlige bestemmelser, herunder bestemmelser om lukketid.
Virksomheten i næringsseksjonen skal uansett utøves på en måte som hensyntar
boligseksjonene.
Næringsleietaker skal ha rett til sedvanlig skilting på fasader med mer. Skilting skal
ikke utføres på en måte som hindrer lys og utsikt for boligene eller på annen måte er
til ulempe for boligene.
Boligseksjonene skal kun benyttes til beboelse, og kan ikke – uten årsmøtets
skriftlige godkjennelse brukes til ervervs – eller yrkesmessig virksomhet eller på
annen måte som medfører ulempe for de øvrige seksjonseierne/boligenheten.
Eventuell næringsdrift tillates bare i den utstrekning at vedkommende leilighet
fortsatt i all hovedsak benyttes til boligformål.
§ 7

OM ÅRSMØTET OG INNKALLING
Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst
to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig per e-post til seksjonseierne med varsel på
minst 8 og høyst 20 dager. Saksliste skal medfølge innkallingen. Seksjonseierne er
ansvarlig for å melde inn gjeldende e-post til styret og forretningsfører.
Ekstraordinært årsmøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist
som likevel skal være minst tre dager.
Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for årsmøtet og om siste frist
for innlevering av saker som ønskes behandlet.
Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med
minst 2/3 flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Senest en uke før ordinært årsmøte skal styrets årsberetning, regnskap og eventuell
revisjonsberetning sendes ut per e-post til alle seksjonseiere med kjent adresse.
Dokumentene skal også være tilgjengelige i årsmøtet.
Blir årsmøtet, som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på årsmøtet ikke
innkalt, kan en seksjonseier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at
tingretten snarest og for sameiernes felles kostnad, innkalles til årsmøte.

§ 8

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE
På det ordinære årsmøtet skal disse saker behandles:
• Årsberetning fra styret
• Regnskap for foregående kalenderår i revidert stand
• Valg av styremedlemmer
• Andre saker som er nevnt i innkallingen
• Valg av valgkomite etter innstilling fra styret. Det velges leder og to
medlemmer.
Sameiets budsjett skal forelegges årsmøtet til orientering, dersom det ikke er
behandlet i ekstraordinært årsmøte.

§ 9

STEMMERETTSREGLER
Årsmøtet treffer vedtak i samsvar med bestemmelsene nedenfor:
a) saker som kun angår boligseksjonene eller fellesarealer som kun benyttes
og/eller vedlikeholdes av boligseksjonene, avgjøres av boligseksjonene alene.
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Flertallet regnes i begge tilfeller etter antall seksjoner, slik at hver av
boligseksjonene gir én stemme.
b) saker som kun angår næringsseksjonen (forretning) eller fellesarealer som kun
benyttes og/eller vedlikeholdes av næringsseksjonen, avgjøres av
næringsseksjonen alene.
c) saker som angår Sameiet eller Eiendommen som helhet, avgjøres av alle
seksjonene i fellesskap. Flertallet regnes etter sameiebrøk, og kun av avgitte
stemmer.
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale
med seg selv eller nærstående eller som sitt eget eller nærståendes ansvar.
§ 10

MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV
Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen
møteleder som ikke behøver være seksjonseier.
Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med vanlig
flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Det kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene i årsmøtet for vedtak om:
•
ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som
etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold
•
omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
•
salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som
tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap
•
andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning
•
samtykke til endringer av formål for bruksenhet og til reseksjonering som
medfører økning av det samlede stemmetall
•
tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- og bruksinteresser og som
går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne på mer enn 5% av de årlige
felleskostnadene.
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt
vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning
fra samtlige seksjonseiere.

§ 11

GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem
skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende årsmøte, med
mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.
Seksjonseieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg
dersom årsmøtet gir tillatelse.
Styreleder plikter å være tilstede på årsmøtet, med mindre det er åpenbart
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.
Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra hver boligseksjon har rett til å være
tilstede på årsmøtet og rett til å uttale seg.

§ 12

STYRET
Sameiet skal ha et styre med 5 medlemmer.
Styret skal bestå av en leder og fire andre medlemmer. Det kan i tillegg velges to
varamedlemmer til styret. Det skal være ett medlem i styret fra næringsseksjonen
(forretning). Næringsseksjonen utpeker selv sin representant.

4

Styret velges av årsmøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styrets leder
velges særskilt. Styreleder og styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmer
velges for ett år.
Ved første styrevalg velges to styremedlemmer for ett år, dette for å sikre
kontinuitet i styret.
Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før
tjenestetiden er ute. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel. Dersom styrets leder
avhender sin seksjon eller har annen gyldig grunn for å fratre sitt verv, velger styret
selv ny leder blant styremedlemmene. Den nye styrelederen vil fungere i vervet frem
til neste ordinære årsmøte.
Årsmøte kan med vanlig flertall av de avgitte stemmer vedta å fjerne et medlem av
styret.
§ 13

STYRETS KOMPETANSE
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
årsmøtet.
Styret kan treffe beslutninger og iverksette disse når det gjelder alle forhold
vedrørende eiendommens drift, vedlikehold og mindre investeringer innenfor det
vedtatte årsbudsjett og vedtekter.
Årsmøtet kan trekke opp nærmere retningslinjer for styrets arbeid.
Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn.
Styret kan gi prokura.

§ 14

OM STYREMØTET
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Ett
styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De
som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn 1/3 av alle
styremedlemmene.
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, og det ikke er valgt
noen nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll over sine
forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

§ 15

HABILITETSREGLER FOR ÅRSMØTE OG STYRE
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale
med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det
samme gjelder for avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter esl.
§§26 og 27.
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av
noen spørsmål som vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i.

§ 16

REGISTRERING AV SEKSJONSEIERE/BEBOERE
Erverver og leier av seksjon må meldes til styret og forretningsfører for registrering.
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§ 17

REVISJON OG REGNSKAP
Sameiets revisor velges av årsmøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Revisor
skal være statsautorisert eller registrert.
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

§ 18

FORRETNINGSFØRER
Årsmøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.
Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi
instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter
samt si dem opp eller gi dem avskjed.
Ansettelsen kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må
overstige seks måneder.
Med 2/3 flertall kan årsmøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres
uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.
Forretningsfører har anledning til å innkreve gebyr for utgivelse av
informasjon/registrering av eierskifte i forbindelse med salg.

§ 19

FORSIKRING
Sameiet plikter å holde eiendommen behørig forsikret gjennom gårdseierforsikring.
Innboforsikring for den enkelte seksjon med tilhørende utstyr og innretninger
påhviler den enkelte seksjonseier.

§ 20

VEDLIKEHOLD
Seksjonseieren skal vedlikeholde seksjonen slik at skader på fellesarealene og andre
seksjoner forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til seksjonen.
Innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder dører og vinduer, samt andre rom
som hører under seksjonen påhviler fullt ut for egen regning den enkelte
seksjonseier.
Innvendig vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med
forgreiningspunktet inn til seksjonen og elektriske ledninger til og med seksjonens
sikringsboks.
Det ytre vedlikehold av bygningene og av alle felles rom, anlegg og utstyr skal
besørges og bekostes av sameiet.
Balkonger og terrasser som disponeres av seksjonseier, er det i prinsippet
seksjonseieren som har vedlikeholdsansvar for. Større periodisk vedlikehold som for
eksempel fasademaling og utskifting/ombygging av samtlige balkonger/terrasser er
likevel sameiets avgjørelse og ansvar.
Den enkelte seksjonseier har plikt til å foreta nødvendig snørydding, fjerning av løv
og lignende samt foreta tilsyn med avløp/sluk på sin balkong/terrasse – herunder
oppstaking. Den enkelte seksjonseier har videre plikt til å varsle sameiet dersom det
avdekkes behov for større vedlikehold eller utbedring av balkong/terrasse.
Den enkelte seksjonseier skal holde seksjonen fri for insekter og skadedyr. Dersom
insekter eller skadedyr oppdages, eller spor etter at slike har vært tilstede, plikter
seksjonseieren å varsle styret umiddelbart.
Alt som kommer inn under felles vedlikehold skal til enhver tid utføres så ofte som
det etter sin art er påkrevd for eiendommens bevarelse og utseende.
Utvendige arrangement på bygningen er ikke tillatt uten styrets og
bygningsmyndighetenes godkjenning. Det påhviler den enkelte eier å vedlikeholde
alle egne, utvendige arrangementer også av hensyn til eiendommens utseende.
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Det påhviler seksjonseierne rett og plikt til bruk og vedlikehold av fellesareal, kjøreog gangveier, lekeplasser, veibelysning samt de vann- og avløpsledninger som ikke
er offentlige.
Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom
bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren. Seksjonseieren
skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av
installasjonene.
Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke
oppbevart verken i leiligheten, boder eller andre fellesrom, eller utendørs på
eiendommen.
En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, kan komme i
erstatningsansvar overfor tap påført sameiet og seksjonseiere. Et sameie som ikke
oppfyller sin vedlikeholdsplikt kan komme i erstatningsansvar overfor skade som er
påført på bruksenhetene.
§ 21

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Utskifting av vinduer og utvendige dører, oppsetting av markiser, endring av
fasadekledning, endring av utvendige farger o.l. skal skje etter en samlet plan for
bygningene etter vedtak i årsmøtet.
Ved vesentlige bygningsmessige endringer/arbeider innen den enkelte seksjon, skal
styret skriftlig orienteres på forhånd. Styret har rett til å kreve dokumentasjon fra
seksjonseier på at arbeidene ikke vil medføre bygningsmessig skade/fare for
bygningsmessig skade på eiendommen. Styret kan i mangel av slik dokumentasjon
stanse bygningsarbeidene.

§ 22

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte
bruksenhet. Sameiets felleskostnader – alle driftskostnader som ikke kan relateres
direkte til noen seksjon – skal dekkes av seksjonseierne og fordeles iht. den eierbrøk
seksjonen har fått ved tinglysning av seksjoneringen med mindre særlige grunner
taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter
forbruk. Kostnader skal søkes skilt mellom bolig- og næringsseksjoner slik at
kostnader som knyttes direkte til næringsseksjoner skal bæres av disse og kostnader
som knyttes direkte til boligseksjoner bæres av disse.
Særskilt kan nevnes at kostnader med takhagene kun skal belastes boligseksjonene
og kostnader med utendørs parkeringsplasser som disponeres av næringsarealets
kunder kun skal belastes næringsseksjonen.
På grunnlag av årsbudsjett skal det betales et månedlig forskuddsbeløp – fastsatt av
årsmøte – til dekning av disse kostnader.
Ekstraordinære kostnader som påløper på grunnlag av gyldige vedtak i årsmøtet,
skal i den utstrekning de ikke dekkes over det ordinære budsjettet, utlignes etter
samme fordeling som de ordinære månedsbeløp som nevnt ovenfor.
Unnlatelse av å betale de utlignede felleskostnader etter påkrav anses som vesentlig
mislighold.
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot
seksjonseieren som følger av sameierforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et
beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.

7

Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha
vært betalt, innkommer begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller
dersom dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold.
§ 23

AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD
Årsmøtet vedtar avsetning til dekning av fremtidige vedlikeholdskostnader,
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal
innbetale innkreves i den månedlige betalingen til dekning av felleskostnadene.
Styret kan benytte inntil 1G av avsatte midler til formålet i løpet av ett kalenderår
uten ytterligere vedtak i årsmøtet. Beløp større enn 1G må godkjennes av årsmøtet.

§ 24

MISLIGHOLD OG FRAVIKELSE
Dersom seksjonseieren ikke oppfyller sine plikter etter lov og vedtekter, og dette
skyldes uaktsomhet fra seksjonseiers side, vil seksjonseieren kunne bli
erstatningsansvarlig for det tap som oppstår på grunn av misligholdet. Dette gjelder
likevel ikke dersom seksjonseieren kan godtgjøre at misligholdet skyldes hindring
utenfor hans kontroll og det ikke er rimelig at seksjonseieren oppdaget eller
forhindret denne hindringen.
Medfører sameierens, eller noen i dennes husstand, oppførsel fare for ødeleggelse
eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig
plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve
fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. Lov om
eierseksjoner §39.

§ 25

ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst 2/3 av de
avgitte stemmer om ikke loven stiller strengere krav.

§ 26

FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN
Der hvor ikke annet følger av disse vedtekter kommer lov om eierseksjoner av 16.
juni 2017 nr. 65 til anvendelse.

Avstemmingsregler for Sameiet Vangslundsgate 20 – 22
1.Definisjoner på flertallsformer:
Vanlig flertall:
Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke
stemmer regnes ikke som avgitte stemmer.
Kvalifisert flertall:
Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte stemmer (eks.
2/3 eller 3/4).
2.Ved saker/forslag:
Saker/forslag blir avgjort ved vanlig flertall, dersom ikke annet er blitt bestemt.
3.Vedtektsendringer:
Avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, om ikke loven eller vedtektene fastsetter
strengere flertallskrav.
4.Ved personvalg:
For å bli valgt kreves vanlig flertall (avgjøres av årsmøtet). Dersom det ved vanlig flertall
blir stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekking.
5. Avstemming skjer etter eierbrøk:

8

Jfr. vedtektenes §9 og eierseksjonslovens §52.
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