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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkerudsletta Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtedato: 19.04.2017 
Møtetidspunkt: 19.00 
Møtested: Nordstrandhuset 

Til stede: 16 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 20 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Heidi Svendsen. 
 

Møtet ble åpnet av Gunnar Aanonsen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 
Som møteleder ble Kristian Brustad  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 en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 
Som fører av protokoll ble Heidi Svendsen foreslått. Som protokollvitne ble  
Lars Sæther foreslått. 
Vedtak: De foreslåtte ble valgt. 
 

D Godkjenning av møteinnkallingen 
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 
møtet for lovlig satt. 
Vedtak: Møtet erklæres lovlig satt. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2016 

A Behandling av årsberetning og regnskap 
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 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 180 000,-. 
Vedtak: Forslag fra valgkomiteen om å øke styrehonoraret til kr 190 000,- 
              Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent. 
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4. Behandling av innkomne forslag og saker 
 

A Forslag fra Christoffer Vedal og Frøydis Osa om fordeling av utgifter i 
forbindelse med flytting av el-fordelingsskap, Hafslund. 
Styrets innstilling og forslag til vedtak 
Forslaget fra Christoffer Vedal og Frøydis Osa, Brattvollveien 137 er i strid med 
borettslagets vedtekter. 
Borettslagets vedtekter har en bestemmelse om kostnader ved utbygninger. 
§ 4.3.4. 
«Utbygger plikter å følge bestemmelsene i brukerhåndbok for byggesaker. Utbygger 
plikter å gjennomføre utbygginger på en slik måte at det skjer til minst mulig sjenanse og 
plage for de øvrige andelseierne. Alle kostnader ved en utbygging skal bæres av 
utbygger». 
Borettslagets vedtekter tillater ikke at generalforsamlingen kan fatte annet vedtak om 
kostnadsdekning enn det som er hjemlet i vedtektene.  
Generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak i samsvar med forslag A og B fra Vedal/Osa. 
Forslaget må følgelig avvises. 
Vedtak: Forslaget avvises. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Kristian Brustad foreslått. 
Som styremedlem for 2 år, ble Hilde Iren Norvalls foreslått. 
Vedtak: De foreslåtte ble valgt. 

 
B Som varamedlem for 1 år, ble Inger-Lise Fritzen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Alf Einar Haugen foreslått. 
Vedtak: De foreslåtte ble valgt. 
 

C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  
Delegert: Simen Klavenes 
Varadelegert: Kristin Sofie Skoli 
Vedtak: De foreslåtte ble valgt. 
 

D Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  
 Simen Klavenes 
 Susanne Østby Sæther 
 Kristin Sofie Skoli 

Vedtak: De foreslåtte ble valgt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtet ble hevet kl.: 19.45.  Protokollen signeres av 
 
Møteleder      Fører av protokollen 
Kristian Brustad /s/     Heidi Svendsen /s/ 
 
Protokollvitne        
Lars Sæther /s/ 
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Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 
følgende sammensetning: 

Navn   Adresse  Valgt for 

Leder  Gunnar Aanonsen Brattvollveien 99 2016-2018 

Nestleder Kristian Brustad Brattvollveien 53 2017-2019 

Styremedlem Hilde Iren Norvalls Brattvollveien 227 2017-2019 

Styremedlem Marianne Steiffetten Brattvollveien 73 2016-2018 

Styremedlem Erik Bjørhovde Brattvollveien 247 2016-2018 

 


