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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Eventyrlia Huseierforening
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 05.04.2017

Møtetidspunkt: 18:30

Møtested: Eventyrlia barnehage

Til stede: 11 huseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 11 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Gjertrud Klevås Rye.

Møtet ble åpnet av Per Arne Flø.

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

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Per Arne Flø 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 huseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Gjertrud Klevås Rye foreslått. Som protokollvitne ble

Tore Kjølsø 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 årsberetning for 2016

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Vedtatt

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

3. Behandling av årsregnskap for 2016

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 El-bil lading

Saksframstilling/forslag til vedtak:

Johnny tok opp det med elbil ladepunkt garasjen i fjor og responsen var relativt laber.

Jeg innser at det er mer aktuell for elbil for vår del i år enn i fjor. Er det flere i samme

båt? Kunne flere ha tenkt seg dette?

Styrets forslag til vedtak:

Styret har jobbet mye med lading av el-biler i garasjen i fjor og ser ingen grunn til å starte

arbeidet på nytt. Forslaget støttes ikke av styret.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt med 10 stemmer.

B Anlegge fartsdumper

Saksframstilling:

Det er masse barn som leker i område, og jeg ønsker å legge til noen fartsdumper da

noen av bilene har relativt stor fart fra lekeplassen og ned til papirsøppelet.

Forslag til vedtak:

Anlegge fartsdumper for å hindre høy fart fra lekeplassen og ned til papirsøppelet.

Styrets forsalg til vedtak:

Styret behandlet forslag om fartsdumper på styremøtet i november 2016. Forslaget ble

da ikke vedtatt. Styret hverken anbefaler eller fraråder årsmøtet i saken.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

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

6. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Guo Wei Ma foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Marianne Olsen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Olga Karin Solberg foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

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

Møtet ble hevet kl.: 19:20. Protokollen signeres av

Per Arne Flø /s/ Gjertrud Klevås Rye /s/

Møteleder Fører av protokollen

Tore Kjølsø /s/
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått

følgende sammensetning:

Navn Adresse Valgt for

Leder Guo Wei Ma Jordstjerneveien 62 1 år

Styremedlem Yonathan Samuel Jordstjerneveien 86 1 år igjen

Styremedlem Marianne Olsen Jordstjerneveien 60 2 år


