
1446 Sameiet Grasholmhavna 
 
 

PROTOKOLL 
 

fra ordinært sameiermøte i Sameiet Grasholmhavna  onsdag 14. april  2015 i Seilforeningen 
på Sølyst. 
 
Sak 1. Konstituering 

 
Valg av møteleder, sekretær og en til å underskrive protokollen 

  
 Vedtak: Til møteleder ble valgt Georg Groven og til sekretær Edel Alvestad. 
 Til å underskrive protokollen ble valgt Ivar Erik Remberg.   
  

Registrering av de fremmøtte 
 
Det var 27 sameiere til stede og innlevert 1 godkjente fullmakter, til sammen 28   
stemmeberettigede. Dessuten møtte 6 beboere og Edel Alvestad fra Bate 
boligbyggelag. 

 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

 
 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt 
 
 Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

Vedtak: Sameiermøtet ble erklært lovlig innkalt og satt. 
  
 
Sak 2. Årsberetning fra styret 
 
 Årsberetningen ble gjennomgått det framkom følgende merknader. 
 
 Styreleder informerte ang. status på saksgangen ang. utvidelse av terrasser. Styret 

må motta skisse fra arbeidsgruppene slik at styret kan jobbe viderer med saken.     
NB! Tidligere års vedtak opprettholdes. 

 
Vedtak: Styrets årsberetning vedtas enstemmig som sameiets årsberetning for 

2014.   
 
 
Sak 3. Årsregnskapet for 2014 
 
 Møteleder refererte hovedpostene i regnskapet.  
  

Vedtak: Regnskapet vedtas enstemmig som sameiets regnskap for 2014. De 
disponible midler overføres til neste år. 

 
 
Sak 4. Godtgjørelse til styret 
  

Vedtak: Godtgjørelse til styret fastsettes til kr 35 000,-. Styret foretar selv den 
interne fordelingen.  



Sak 5. Innkomne saker: 
 

1. Forslag om revisjon av parkeringsreglementet pkt 6 slik at en kan parkere 
motorsykkel/moped på parkeringsplassen dersom dette ikke fører til 
hinder for tilstøtende pakeringsplass.  

 
Forslag til ny tekst: 
           På parkeringsplassen skal kun kjøretøy og kjøretøyrelatert utstyr oppbevares, 

og da alltid slik at det ikke er til hinder for andre eieres bruk av sine plasser, 
eller på annen måte er til fare eller sjenanse for andre. 

 
    Vedtak: Endring av punkt 6 vedtatt med 22 for og 6 mot. Styret vil foreta 

oppmerking av  lengden på de enkelte parkeringsplassene. 
 

2.  Søknad om montering av levegg i glass  
 

Søker endret oppsetting av levegg fra glass til Grasholmbrygge rekkverk 
 
                Vedtak: Vedtatt med 15 stemmer for og 13 mot. 
 
Sak 6. Valg 
 
 Det ble fremmet følgende forslag til valg av: 
 Leder : Geir Svendsen 
 Styremedlemmer : Sharon Moti 
 Varamedlemmer  : Christer Rosenberg 

 
Vedtak: Valgt med akklamasjon.  

 
 Etter dette består styret av: 
 

 Navn E-post Valgt 
    

Leder Geir Svendsen gsvendsen51@gmail.com 2 år i 2015 

Styremedlem Aud Nistov an@norog.no 2 år i 2014 

Styremedlem Tina Endresen Irvine tirvine_2005@yahoo.com 2 år i 2014 

Styremedlem Ragnar Schwebs ragnarschwebs@gmail.com 2 år i 2014 

Styremedlem Sharon Moti sharron.moti@lyse.net 2 år i 2015 

Varamedlem Christer Rosenberg christerrosenberg@hotmail.com 1 år i 2015 

 
 Valg av valgkomité 
 
 Vedtak:    Bjørn Horvei og Jakob Knudsvik 
 
Sak 7. Valg av revisor 
 
 Vedtak: Ernst & Young enstemmig vedtatt 
 
NB! Vedtatt i 2014 indeksregulering av fellesutgiftene fra mars 2014 til mars 2015, som 

utgjør 2% dette med økning  fra 1.juli 2015. 
 
Stavanger 16.04.2015 
 
 

Ivar Erik Remberg  Georg Groven   Edel Alvestad 
  møteleder  sekretær 



 

 
 
 

 


