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Protokoll fra årsmøtet i Eventyrlia Huseierforening 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 14.04.2016 

Møtetidspunkt: 19:00 

Møtested: Eventyrlia Barnehage 

Til stede: 14 huseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 16 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Vibeke Huynh. 
 

Møtet ble åpnet av Per Arne Flø. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Per Arne Flø foreslått. 

Vedtak: Vedtatt 

 

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: Vedtatt 

 

C Valg av referent og minst en huseier som protokollvitne 

Som referent ble Vibeke Huynh foreslått, og som protokollvitne ble Beate Christensson 

foreslått. 

Vedtak: Vedtatt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Vedtatt 

 

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

2. Behandling av årsberetning for 2015 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Vedtatt 

 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2015 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Vedtatt 

 

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

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 34.000,-. 

Vedtak: Vedtatt 

 

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

 

A Endring av husordensreglene 

Forslagsstiller: styret  

 

Endring av husordensreglenes §10, forslag til ny tekst er understreket 

 

§ 10 Garasje 

Beboere med garasje påser at garasjedørene holdes låst. Det er ikke tillatt å 

benytte vanlig strømuttak i garasjene til å lade el-biler. Det er ikke tillatt å ha 

kjøleskap, fryser eller lignende tilkoblet strøm i garasjene. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

B Forslag fra Jonny Hadian-Gundersen 

For noen år siden tok jeg opp i Årsmøte om å sette opp nytt el-anlegg i garasjene, slik at 

det kan bli mulig å lade bilene sine. I disse grønne og miljøbevisste dager, tar jeg på nytt 

opp forslaget om å få satt inn individuelle stikkontakter i garasjene, slik at folk kan ha 

valget med å kjøpe seg el/hybridbil eller ikke. 

Vedtak: Ikke vedtatt 

 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Per Arne Flø foreslått. 

Vedtak: Valgt v/ akklamasjon 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Yonathan Samuel foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/ akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Nayyar Sultana Rasool foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/ akklamasjon 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 19:45.  Protokollen signeres av 

 

Per Arne Flø /s/     Vibeke Huynh /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Beate Christensson /s/ 

Protokollvitne       

 

 

Etter valget i årsmøtet har styret fått følgende sammensetning: 

Navn     Adresse   Valgt for 

Leder  Per Arne Flø    Jordstjerneveien 91  2016-2017 

Nestleder Olga Karin Solberg   Jordstjerneveien 109  2015-2017 

Styremedlem Yonathan Samuel   Jordstjerneveien 86  2016-2018 

Styremedlem Nayyar Sultana Rasool  Jordstjerneveien 87  2016-2017 


