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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nedre Silkestrå Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 23. mai 2016 

Møtetidspunkt: Kl.: 18:30 

Møtested: Skøyen kirke 

Til stede: 38 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 39 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Ola T. Ryen. 
 

Møtet ble åpnet av Harald Kristoffersen. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Harald Kristoffersen 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 referent og minst en andelseier som protokollvitne 

Som referent ble Ola T. Ryen foreslått, og som protokollvitne ble  
 

Per Kristian Remvik foreslått. 

 

Vedtak: 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 2015 

A Behandling av årsberetning og regnskap 

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

 

Vedtak: Godkjent 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 175 000. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

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

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Forslag om endring i husordensregel nr. 13 vedrørende dyrehold. 

Saksframstilling: 

Fra: 

De beboere som ønsker det, kan anskaffe hund. Betingelsene for dette er at 

borettslagets skjema for dyrehold undertegnes. De plikter som følger av dette skjemaet, 

må overholdes strengt. Særlig skal nevnes båndtvang (hele året) på borettslagets 

eiendom, samt plikt til umiddelbart å fjerne ekskrementer. Brudd på disse reglene for 

dyrehold kan medføre plikt til å fjerne dyret, eller at leieforholdet blir oppsagt. 

 

Det er ikke tillatt å holde katt. De beboere som hadde katt ved innflytting i ny leilighet, 

kan beholde denne katten under forutsetning av at erklæringen om dyrehold i 

borettslaget tidligere er undertegnet. Katt i pensjon ut over en måned er heller ikke tillatt. 

 

Mindre dyr (fugler o.l.) som holdes innenfor leiligheten og ikke på annen måte er til 

sjenanse for naboene, kan anskaffes og holdes uten godkjenning. 

 

Til: 

 

De beboere som ønsker det, kan anskaffe hund eller katt. Betingelsene for dette er at 

borettslagets skjema for dyrehold undertegnes. De plikter som følger av dette skjemaet, 

må overholdes strengt. Særlig skal nevnes båndtvang for hund (hele året) på 

borettslagets eiendom, samt plikt til umiddelbart å fjerne ekskrementer. Brudd på disse 

reglene for dyrehold kan medføre plikt til å fjerne dyret, eller at leieforholdet blir oppsagt. 

 

Mindre dyr (fugler o.l.) som holdes innenfor leiligheten og ikke på annen måte er til 

sjenanse for naboene, kan anskaffes og holdes uten godkjenning. 

 

Vedtak: Forslaget vedtatt med overveldende flertall 

 

B Forslag til endring i husordensregel nr. 4 om bilplass (parkering). 

Styrets innstilling: 

Det er mangel på parkeringsplasser i borettslaget. Bilvrak skal ikke oppta plasser som 

det er behov for til både beboere og gjester. 

 

Forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen vedtar et tillegg til husordensregel nr. 4 

Det er ikke tillatt å langtidsoppbevare defekte og/eller avskiltede biler i 

parkeringsanlegget på borettslagets eiendom uten styrets tillatelse. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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C Forslag om å legge ned fellesvaskeriet i kjeller i nr. 12. 

Styrets innstilling: 

Fellesvaskeriet i nr. 12 har vært stengt siden i vinter på grunn av betydelig vannskade i 

vegg. Veggen er åpnet for tørking, og reparasjon vil bli utført.  

 

Borettslaget har et tilsvarende fellesvaskeri i nr. 23. Med bakgrunn i registrert bruk av 

fellesvaskeriene mener styret at ett vaskeri fint dekker behovet. Arealet i nr. 12 kan 

frigjøres til annen bruk. Alternativer her er oppbevaringsplass for beboere i nr. 12, 

sykkeloppbevaring for blokker med liten kjellerplass osv.  

 

Generalforsamlingen inviteres til å komme med ideer dersom det er flertall for 

nedlegging. Til orientering kan nevnes at Øvre Silkestrå nylig har lagt ned et 

fellesvaskeri av samme årsak som beskrevet her. 

 

Forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen vedtar å legge ned fellesvaskeriet i nr. 12. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Harald Kristoffersen foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Ann Cathrin Marcussen foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Eli Brox foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Stig Hvoslef foreslått. 
 

Som styremedlem for 1 år, ble Espen Jorde foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Kjersti Vartdal foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Miriam Christoffersen foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Steinar Finnebråten foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Øyvind Christoffersen foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

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

Delegert: Harald Kristoffersen 

Varadelegert: Gunstein Vatnar Ann Cathrin Marcussen 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
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E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Ingrid Bjerkø Husby, Maja 

Selmer Megård og Andreas Egeberg. 

  

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

F Som Velferdskomite ble foreslått Gina Midtsian, Aida Cortes Lopez, Kristel Skeie, Sara 

Hobbel Kvammen og Ernst Fredrik Føyn. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

  

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

Møtet ble hevet kl.: 20:35.  Protokollen signeres av 

 

Harald Kristoffersen /s/    Ola T. Ryen /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Per Kristian Remvik /s/ 

Protokollvitne       

 

 

 

 

 

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Harald Kristoffersen   Nedre Silkestrå 17   1 år 

Nestleder Gunstein Vatnar   Nedre Silkestrå 8  

Styremedlem Eli Brox    Nedre Silkestrå 5   2 år 

Styremedlem Espen Jorde    Nedre Silkestrå 14   1 år 

Styremedlem Stig Hvoslef    Nedre Silkestrå 11   2 år 

Styremedlem Ann Cathrin Marcussen  Nedre Silkestrå 14   2 år 

 

 


