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Protokoll fra ordinært årsmøte i Vestlifaret Boligsameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 14.03.2018 

Møtetidspunkt: 18:30 

Møtested: Tilfluktrommet i blokk 8 

Til stede: 39 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 41 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Ali Sheikh Munir. 
 

Møtet ble åpnet av Knut Claussen. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Knut Claussen 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 seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Ali Sheikh Munir foreslått. Som protokollvitne ble  

Vigdis Nytorpet foreslått. 

Vedtak: Valgt  

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for 

lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

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

2. Behandling av årsrapport for 2017 

Styrets årsrapport ble behandlet. 

Vedtak: Godkjent 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2017 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

 

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

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 220 000,-. 

Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme 

 

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

 

A EL-bil lading 

Det som hindrer meg i å gå over til el-bil er ladestasjoner. Hjemme og på jobben. 
Ettersom flere kanskje vil kjøpe el-bil i fremtiden, så foreslås å utrede mulighetene 
og kostnadene vedr. installasjon av strømuttak i garasjeplassene. Det må være 
fleksibelt slik at man er låst til sin egen p-plass. 
Det er også en brannsikkerhetsproblematikk som må tas hensyn til. 
 
Forslag til vedtak: 
Styre tar forslaget til etterretning og vil starte prosessen med å utrede 
mulighetene/konsekvensene av å installere elbilladere i vårt sameie. 

  

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

  

 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Frode Waglen foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Kjetil E. Nygaard foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Per R. Torp foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Kjell Johansen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Rune Gravingen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Stein Tore Dale foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

D Som representant(er) i valgkomitéen ble Rolf Dahlen 2.år, Stein Tore Dale 2. år, Trond 

Pettersen 1.år og Kjersti Holhjem 1.år foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

E Som festkomité for 1. år ble, Inger Johansen, Vigdis Nytorpet , May Moen  og Ingrid 

Nygaard forslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 19:10.  Protokollen signeres av 

 

Møteleder: Knut Claussen/s/   Fører av protokollen: Ali Sheikh Munir/s/ 

 

Protokollvitne: Vigdis Nytorpet/s/       


