
SAMEIET BLINDERNVEIEN 2  
 
 
DEN 1. MARS 2010 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 2  
  
 
1. Konstituering.  

18 sameiere var representert, med tillegg av 5 fullmakter. 
Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen. 
Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt. 
Til møteleder ble valgt Trine Krok. 
Til å undertegne protokollen ble valgt Åse Ålovsrud og Marius Johansen. 

  
2. Get kabel-TV: Utgår. 
  
3. Styrets årsberetning og selskapets regnskap ble gjennomgått og kommentert. Når det 

gjelder ”glippe” mellom belegg i ”sluse” og nye dører ble det forespurt om noe kunne 
gjøres. Det er ulikt belegg alle steder, derfor er det ikke gjort noe med dette i regi av 
sameiet. 
Det ble påpekt at pumpene til dørene må være feil justert. En fra ”Hemer” viste to sameiere 
hvordan pumpen skulle justeres på vaskeridøren. Den ble veldig bra etter justeringen. 
Pumpene er imidlertid ikke ferdig justert. 
 
Selskapets regnskap ble enstemmig vedtatt sammen med styrets beretning. 

 
4. Til styrets honorar ble enstemmig fastsatt kr 60 000,-.  
 
5. Budsjettforslaget for 2010 ble gjennomgått og tatt til etterretning. 
 
6. Vedlikehold. 
 Det er foreslått at sameiet fortsetter sitt ”brannvernarbeid” med utskifting av hovedtavle i 

kjeller og vaskeritavle i kjeller. Arbeidet foreslås finansiert over driftsbudsjettet og/eller med 
oppspart kapital. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 
7. Forslag til vedtektsendring mht. antall styremedlemmer. 

Forslag til ny § 16 ble enstemmig vedtatt med følgende ordlyd: 
 Styret velges av sameiermøtet. Styret består av 3-5 medlemmer og 1-2 varamedlemmer. 

Styrets leder skal velges særskilt. 
 
 Funksjonstiden løper fra det ordinære sameiermøtet styremedlemmene er valgt på og 

opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden opphører. 
Styremedlem velges for ett år av gangen. 
 

8. Forslag fra seksjonseier om at sameiene Blindernveien 2 og 4 har hvert sitt styre. 
5 stk stemte for det, dette ble følgelig ikke vedtatt. 

 
 
 



 
9. Valg av styre. 

Til styret ble valgt: 
Styreleder:  Erik Bolstad  Bl. 2 
Styremedlem:  Anne Halvorsen Bl. 4 
Styremedlem:  Sigurd Hertzberg Bl. 4 
Styremedlem:  Alexander Burmo Bl. 2 
Varamedlem:  Vegard Strand  Bl. 2 
 
Alle valgene gjelder for 1 år og var enstemmige. 
 
Til valgkomité ble valgt: Siri Aabel og Ola-Erik Svånå. 

 
10. Forslag fra seksjonseiere: 
 10. 1  Skifte postkasser i Sameiet Blindernveien 2: 
  5 stemte imot nye postkasser, dette ble følgelig vedtatt. 
  Det ble anmodet om å se på ulike typer postkasser. 
 10. 2 Vedlikehold av kjellergangene inkl. kjølerommene med rengjøring og maling. 

Male det som er malt fra tidligere. Malingsarbeidet utføres på dugnad. Leie inn noen 
med industrimaskin til å rengjøre gulv. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 10.3 Brannvern, to forslag: 
  Forslag 1: Dette ble enstemmig ikke vedtatt. 
  Forslag 2: Dette ble enstemmig ikke vedtatt. 
 
11. Eventuelt. 

 
 
 
Trine Krok   Åse Ålovsrud   Marius Johansen 
Møteleder sign.         sign.              sign. 


