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Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtedato: 18.03.2019 
Møtetidspunkt: 18.00 
Møtested: Vestre aker menighetshus, Ullevålsveien 117 B.  

Til stede: 21 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 28 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Camilla Brøndbo. 
 

Møtet ble åpnet av Anine Terland. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 
Som møteleder ble Camilla Brøndbo foreslått. 
Vedtak: Godkjent  
 

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 seksjonseier som protokollvitne 
Som fører av protokoll ble Camilla Brøndbo foreslått. Som protokollvitne ble  
 

Anne Margrethe Halvorsen og Ole Mikkel Ålovsrud foreslått. 
Vedtak: Godkjent  
 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Behandling av årsrapport for 2018 

Styrets årsrapport ble behandlet. 
Vedtak: Godkjent  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Behandling av årsregnskap for 2018 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 
Vedtak: Godkjent  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 144 000. 
Vedtak: Godkjent  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

 Innkommet forslag fra seksjonseier Einar Nygård om gratis vaskeri  
Saksframstilling: La fellesvaskeriene i begge blokker bli gratis igjen. Det står i vedtektene 
for sameiet at det skal være vaskeri i blokkene. Vi har hatt betalingskort siden høsten 
2003. Det er mange som har vaskemaskin fra 2 etasje og oppover, men mange bruker 
tørkemaskinene. Fellesutgiftene øker gradvis og vi har også egen innbetaling til ulike 
vedlikeholdsprosjekter siden jeg flyttet inn i 2001. Vaskeriene og bruk av disse bør inngå 
i felleskostnadene slik at enkeltpersoner slipper å ha jobb med å fylle vaskekort.  
Vi bør få noe igjen for alt vi betaler på, det er en menneskerett å få vasket og tørket klær, 
jeg har ikke plass eller strøm nok i leiligheten til å ha egen vaskemaskin.   
 
Forslag til vedtak: Styrets innstilling vedtas 
Vedtak: Godkjent  
 

6. Vedlikeholdsplan  
Oversikt over tiltak, firma og priser ligger vedlagt i innkallingen side 24, det henvises til 
den. 
Forslag til vedtak: Vedlikeholdsplanen vedtas slik den står.  

              Vedtak: Godkjent   
 

7. Budsjettforslag for 2019  
Budsjettet ligger på side 14 i innkallingen.  
Forslag til vedtak: Budsjettforslag vedtas. 
Vedtak: Godkjent  
 

8. Orientering om avfallshåndtering.  
Styreleder orienterte om mulige løsninger for bedre håndtering av avfall.  
Styret vil utrede en løsning med nedgravde avfallscontainere som omfatter både papir og 
øvrig avfall, og legge fram sak for årsmøtet med vurdering av plassering, kostnader og 
finansiering. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar saken til etterretning.  

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

9. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Nina Bakken foreslått. 
Vedtak: Godkjent  

 
B Som styremedlem for 2 år, ble Ann Elin Bratset foreslått. 

 

Vedtak: Godkjent  
 

C Som varamedlem for 2 år, ble Ole Mikkel Ålovsrud foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Anine Terland foreslått. 
Vedtak: Godkjent  
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D Som representanter i hagekomite for 1 år, ble Agnes Heen, Åse Vistad 
    og Halvor Thorsnes foreslått  

Vedtak: Godkjent  
 

E Som representanter i Vaskerikomite for 1 år, ble Hanne Bjørnstad Einar Nygård og 
Kristin Edibe foreslått 
Vedtak: Godkjent  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtet ble hevet kl.: 18.50.  Protokollen signeres av 
 
Møteleder Camilla Brøndbo/s/                     Fører av protokollen Camilla Brøndbo/s/  

 
Protokollvitne Anne Margrethe Halvorsen/s/       Protokollvitne Ole Mikkel Ålovsrud/s/  
 
 


