
 1  Stubberudlia Borettslag   

 

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

Møtedato: 19.05.2015 

Møtetidspunkt: 19.00 

Møtested: Trosterud skole 

Til stede: 25 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 32 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen. 

 

Møtet ble åpnet av Eivind Nordhaug. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Carl Aa. Stephanson foreslått. 

Vedtak: Han 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 referent og minst en andelseier som protokollvitne 

Som referent ble Annette S. Johnsen foreslått, og som protokollvitne ble  

Elin Gran-Østli og Nina Eslami 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 årsberetning og årsregnskap for 2014 

A Behandling av årsberetning og regnskap 

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 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 320 000,-. 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 



 2  Stubberudlia Borettslag   

 

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

A Problematikk i forbindelse med rehabilitering/universell utforming fra Theresa 

Notstad 

Stemmes – Generalforsamlingen gjør vedtak som gjør at styret sikre at disse leilighetene 

kan bebos av funksjonshemmede, slik det er tiltenk med klausul. 

Styrets bemerkning/innstilling: Styret jobber med problematikken rundt stoppekranene,  

opplegget vil ikke bli identisk i hver leilighet. Når det gjelder vinduene avviser styret 

forslaget. (Den enkelte kan søke Nav v/Hjelpemiddelsentralen). 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

B Forsøpling av inngangspartiene 

Stemmes - Styret gjør tiltak for å gjøre borettslagets et mer trivelig og trygg sted å bo. 

Montering av kamera er kanskje et reel tiltak for å sikre dette. 

Styrets innstilling: Beboerne har også ansvar for fellesområdene og vi må alle passe på 

at det ikke blir sluppet inn uvedkommende i gangene. Når det gjelder kamera jobber styret 

med saken, men dette er også et kostnadsspørsmål.  

 Vedtak: Tatt til etterretning 

 

 

       C  Borettslagets hjemmeside 

Styrets innstilling/bemerkninger: Styret gjør sitt beste for at det er rett informasjon 

som kommer ut til beboerne og tar gjerne imot forslag. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

D Funksjonstiden til styreleder endres til 1 år – endring av vedtekter (punkt 8.1 ledd 2) – 

krever 2/3 flertall 

 

  Vedtak: 26 stemte for 1 år. 4 stemte imot. 1 års funksjonstid vedtatt. 

 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

 

A Som styremedlem for 2 år, ble Kai O. Aas foreslått. 

 

Som styremedlem for 2 år, ble Efrem Mesfun foreslått. 

 

Vedtak: De ble valgt 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Svetlana Badina foreslått. 

 

Som varamedlem for 1 år, ble Elin Gran Østli foreslått. 

 

Som varamedlem for 1 år, ble Nina Eslami foreslått. 

 

Som varamedlem for 1 år, ble Reidun Græsholt foreslått. 

Benkeforslag: Rekkefølge endres til 1. Nina Eslami 2 Elin Gran-Østli, 3 Reidun 

Græsholt og 4 Svetlana Badine.  
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Vedtak: Benkeforslaget ble vedtatt. Valgkomiteens forslag fikk 1 stemme. 

 

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

Delegert  Efrem Mesfun 

Varadelegert Margrete Spildrejordet 

Vedtak: De ble valgt 

 

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Mohsan Basit, Per Arne Halmrast og Berit Olsen Odden 

Vedtak: De ble valgt 

 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 19.45.  Protokollen signeres av 

 

Carl aa. Stephanson /s/    Annette S. Johnsen /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Elin Gran-Østli /s/     Nina Eslami /s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne 

 

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Eivind Nordhaug   Tvetenveien 241   2014-2016 

Styremedlem Kai O. Aas    Tvetenveien 199   2015-2017 

Styremedlem Efrem Mesfun    Tvetenveien 207   2015-2017 

Styremedlem Monica Østbye Grindheim  Tvetenveien 231   2014-2016 

Styremedlem Margrethe Spildrejordet  Tvetenveien 231   2014-2016 

 

 

 


