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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stubberudlia Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 14.05.2019 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Trosterud skole 

Til stede: 54 andelseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 60 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen. 
 

Møtet ble åpnet av Nina Sommerset. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Annette S. Johnsen foreslått. 

Vedtak: Hun ble 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 andelseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Annette S. Johnsen foreslått. Som protokollvitne ble  

Nermin Ibrahimovic foreslått. 

Vedtak: De ble 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 årsrapport og årsregnskap for 2018 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

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

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 420 000,-. 

Vedtak: Godkjent 
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4. Behandling av innkomne forslag og saker 

A Overvåking 

Saksframstilling: Se innkallingen 

 

Forslag til avstemming: 

A) Styret må installere overvåkingskameraer i heis, inngangsparti og kjellerparti ved 

Tvetenveien 231 - så lenge dette ikke bryter med lovbestemmelser fra Datatilsynet eller 

av personvernhensyn. 

B) Styret må sette i gang prosessen med å se på ulike overvåkningssystemer og 

innhente anbud fra selskap som tilbyr slike tjenester og som kan drifte systemet - og 

dersom dette er økonomisk gjennomførbart, iverksette tiltaket i Tvetenveien 231.  

Styrets innstilling: 

Styret ønsker ikke å ta stilling til forslaget utover det å informere andelseiere godt før 

avgjørelsen blir tatt. Styret kan på ingen måte bruke overvåkningsbildene til å holde 

noen ansvarlig ettersom dette er politiets arbeid. Dessverre i de fleste tilfeller blir slike 

saker henlagt. Det er også slik at overvåkningen må utføres av eksterne, med de 

kostnadene det innebefatter. Styret er bekymret for om dette vil gå på bekostning av 

viktigere og mer pressende prosjekter for borettslaget 

Vedtak: Forslag B fikk 48 stemmer, 1 stemte imot. Forslag B vedtatt. 

 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Terje Gundersen foreslått. 

Vedtak: Han ble valgt ved akklamasjon 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Efrem Mesfun foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Margrete Spildrejordet foreslått. 

Som styremedlem for 1 år (etter Elin Gran Østli) ble Dag Aalvik 

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Osama Abahri foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Jeanette Mikkelsen foreslått. 

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon 

 

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert  Terje Gundersen 

Varadelegert Margrete Spildrejordet 

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon 

 

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Camilla Løkken og Karin Boye 

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon 
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Møtet ble hevet kl.: 19.00.  Protokollen signeres av 

 

 

Annette S. Johnsen /s/    Annette S. Johnsen /s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

 

Nermin Ibrahimovic /s/ 

Protokollvitne  

 

 

 

      

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Terje Gundersen   Tvetenveien 211   2019-2020 

Styremedlem Efrem Mesfun    Åsen 1, Gjerdrum   2019-2021 

Styremedlem Margrete Spildrejordet  Tvetenveien 241   2019-2021 

Styremedlem Zahangir Alam   Tvetenveien 201   2018-2020 

Styremedlem Dag Aalvik    Tvetenveien 233   2019-2020 

 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 

 

 


