
Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Grasholmhavna den 12.04.2012  
kl. 18.00. Møtested: Båtforeningen. 
 
Tilstede var 24 seksjonseiere og 5 med fullmakt 
til sammen 29 stemmeberettigede. 
 
Fra forretningsfører møtte Kenneth Meland. 
Møtet ble åpnet av Georg Groven. 
 
1 – Konstituering 
A. Valg av møteleder 

Som møteleder ble foreslått Georg Groven. 
 
Vedtak:  Godkjent 
 
B. Opptak av navnefortegnelse 

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at 
vedkommende eier var tilstede. 

 
Vedtak:  Godkjent 
 
C. Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen. 

Som referent ble Kenneth Meland foreslått, og til å underskrive protokollen Geir 
Svendsen.         

 
Vedtak:  Godkjent 
 
D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 
 Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på,  

og erklære møtet for lovlig satt. 
 
Vedtak:  En seksjonseier påpekte at han først fikk innkallingen dagen før årsmøtet. 
Resterende fikk innkallingen i tide, dermed ble det godkjent at møtet var lovlig kalt 
inn. 
 
 
2 – Årsberetning for 2011 

Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
 
Vedtak: Årsberetningen ble gjennomgått av Georg Groven. Den ble godkjent og tatt 
til orientering av de fremmøtte.  
 
3 – Årsregnskap for 2011 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 

 
Vedtak: Det kom bemerkelser angående avsetning til båtfondet. Forsamlingen ble 
enige om at årets inntekter på båtplassene, skal overføres til vedlikeholdsfondet for 
båtplasser. Denne endringen vil bli gjort av regnskapsavdelingen i OBOS, slik at 
vedlikeholdsfondet til båtplasser nå er oppe i kr 170.215,-. 



Ellers ble regnskapet gjennomgått og godkjent. 
 
4 – Godtgjørelser 
A. Godtgjørelse til styret 
 Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 35.000,-. 
 
Vedtak:  Godkjent 
 
5 – Forslag 

A) Installasjon av varmepumpe 
  
 Vedtak:  Det var enighet i salen om å ikke godkjenne installasjon av   
      varmepumper. 
 

B) Utvidelse av eksisterende balkonger 2 og 3 etg fra leilighet 24B – 40C.  
 
Vedtak: Det ble vedtatt at styret får tillatelse til å jobbe videre med utbygging av 
eksisterende balkonger. Styret vil legge frem saken ved neste årsmøtet. Det er 
derfor inntil videre ikke fattet godkjenning til å bygge ut balkongene. 
 
 
C) Maling av røde samt utskifting av råttent treverk. 

 
      Vedtak: Styret informerte om at maling og utskifting av råttent treverk er en del av    
      vedlikeholdsplanen for 2012. 
 
 

D) Kalle inn kapital fra eierne som et engangsbeløp, samt at felleskostnadene 
fryses på dagens nivå. 
 

      Vedtak: Felleskostnadene indeksreguleres hvert år. Det ble vedtatt at styret kan   
      kreve inn et ekstrabeløp på inntil kr 3.000,- pr seksjon etter behov, dersom   
      vedlikeholdskostnadene går ut over likviditeten i sameiet. 
 

E) Styrehonoraret dobles og økningen fordeles til styremedlemmene etter 
innsatsfaktor. 
 

      Vedtak: Det ble vedtatt å holde styrehonoraret på dagens nivå, som er kr  
      35.000,-. 
 

F) Lekkasjer i leiligheter. 
 

     Vedtak:  Sløysene skal byttes ut som en del av vedlikeholdskostnadene i 2012.  
     Vannskader som skyldes regn, dekkes ikke av forsikringsselskapet. Sameiet 
     dekker følgeskader av lekkasjene.  Det ble også påpekt vannskader som følge av 
     lekkasjer fra sløysene i Grasholmkroken 17C, 25C og 23C. Disse vannskadene vil  
     også bli dekket av sameiet. 
 
 
 



 
6 – Valg av tillitsvalgte 
 

A. Styret for 2012 
Georg Groven, valgt for 2 år i 2011 
Bjørn Horvei, valgt for 2 år i 2011  
Jakob Knutsvik, valgt for 2 år i 2011 
Hilde Jåtun Solbakken, valgt for 2 år  
Aud Nistov, valgt for 2 år  
Ragnar Schwebs, valgt for 2 år  

 
Vedtak:  Godkjent 
 

B. Valgkomité  
Heidi Finnesand, valgt for 1 år  
Silje Arnesen, valgt for 1 år 

 
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sameiermøtet ble hevet kl 20.35. 
Protokollen godkjennes av undertegnede: 
 
Georg Groven /S/                        Kenneth Meland /S/   
Møteleder           Referent 
   
Geir Svendsen /S/       
Protokollvitne           
 
 


