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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkerudsletta Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 26.04.2018 

Møtetidspunkt: 19.00 

Møtested: Nordstrandshuset 

Til stede: 42 andelseiere, 9 representert ved fullmakt, totalt 51 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. 

 

Fremsatt krav om utvidet protokoll fra beboer John Arild Eriksen. 

 Vedtak: Forslaget ble nedstemt mot 8 stemmer. 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og de innleverte 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  

Henning Holen 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 årsrapport og årsregnskap for 2017 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent. 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås dekket av egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent. 

 

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

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 190.000. 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Tellekorps: Alf Einar Haugen og Heidi Svendsen. 

 

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A. Forslag fra andelseier Jørgen Dønnum om å lage ballbinge 

Jeg ønsker å få behandlet forslag om å lage ballbinge på fotball-/basketbanen som 
ligger på nedsiden av feltet. I dag er dette en gjengrodd grusbane som verken kan 
benyttes til fotball eller basket, og «banen» står ubrukt stort sett hele tiden. 
En ballbinge på dette området vil gi en ny sosial og aktiv møteplass for barn i alle 
aldre (og voksne) på feltet, og samtidig avlaste og redusere støy fra «ballsletta», 
som i dag fungerer som fotballbane i mangel på alternativ. 
Om mulig kan også ballbingen benyttes som skøytebane om vinteren. 
 
Styrets innstilling: 
Styret støtter forslaget og vil arbeide for gjennomføringen av det. Det vil være mulig 
å søke tilskudd til slike anlegg flere steder, eksempelvis OBOS, bydelen, 
Sparebankstiftelsen og flere steder. 
Banen er 32x12 meter, men ballplaten bør bli 30x10 m. 
Styret har kontaktet en leverandør og et slikt anlegg vil kunne leveres for anslagsvis 
1 000 000 kroner. Vi har da lagt til grunn et anlegg med fotball, basket og et nett til 
racketspill: tennis badminton. 
Det er ikke rom for en slik investering i årets budsjett, men vedtas forslaget vil det 
kunne innarbeides i budsjettet for 2019 og gjennomføres da. 
Styret anbefaler at forslaget vedtas. 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   
Innspill fra salen som ber styret i tillegg vurdere skaterampe, lys og andre 

      belegg enn plast. 
 

B. Forslag fra andelseier Thora Svele om salg av tomteareal 
 
Generalforsamlingen skal fatte vedtak om å selge det ledige tomteareal for 
utbygging av nye leiligheter. En mulig gevinstrealisering skal benyttes til nedbetaling 
av fellesgjeld og/eller eventuelt til boforbedring av eksisterende bomasse og 
garasjeanlegg. 
 
Forslaget krever 2/3 flertall 
 
Styrets innstilling: 
Styret anbefaler ikke å selge en del av borettslagets areal før det foreligger en 
vedtatt plan for utnyttelsen av arealet. Styret ber generalforsamlingen avvise 
forslaget. 
Vedtak: Forlaget ble trukket. 
 

C. Forslag fra andelseier Thora Svele om redegjørelse fra styret om  
inngått avtale med arkitektfirmaet GASA. 
 
« I tilknytning til inngått avtale med  arkitekt firmaet GASA skal styret redegjøre for at 
dette valg er gjort ut fra en vurdering basert på hva som er best for borettslaget. 
Denne vurdering skal dokumenteres ut fra pris, ytelse og gjennom sammenligninger 
med andre tilbydere i markedet.» 
 
Styrets redegjørelse ble tatt til orientering. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Gunnar Aanonsen foreslått. 

     Benkeforslag på Trygve Olavson Laake. 

Vedtak: Gunnar Aanonsen fikk 37 stemmer og Trygve Olavson Laake  

fikk 13 stemmer. Gunnar Aanonsen ble valgt. 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Alf Einar Haugen foreslått. 

 Benkeforslag på Trygve Olavson Laake. 

 Vedtak: Trygve Olavson Laake fikk 4 stemmer, Alf Einar Haugen ble valgt. 

   

Som styremedlem for 2 år, ble Hilde Lenz foreslått. 

  Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Johan Strand Moldestad foreslått. 

            Som varamedlem for 1 år, ble Trine Smådahl foreslått. 

 Vedtak: De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon. 

 

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

Delegert  Susanne Østby Sæther 

Varadelegert Kristin Sofie Skoli 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

 

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått 

Susanne Østby Sæther 

Simen Klavenes 

Kristin Sofie Skoli 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

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

Møtet ble hevet kl.: 21.00.  Protokollen signeres av 

 

 

Møteleder   Fører av protokollen   Protokollvitne  

Kristian Brustad /s/  Heidi Svendsen /s/   Henning Holen /s/ 

      

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn   Adresse   Valgt for 

Leder  Gunnar Aanonsen Brattvollveien 99  2018-2020 

Nestleder Alf Einar Haugen Brattvollveien 195  2018-2020 

Styremedlem Hilde Iren Norvalls Brattvollveien 227  2017-2019 

Styremedlem Hilde Lenz  Brattvollveien 145  2018-2020 

Styremedlem Kristian brustad Brattvollveien 53  2017-2019 


