
SAMEIET BLINDERNVEIEN 4  
 
 
DEN 1. MARS 2010 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 4  
  
 
1. Åpning, konstituering og valg av møteleder. 

15 sameiere var representert, i tillegg til 2 med fullmakt. 
Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen. 
Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt. 
Til møteleder ble valgt Trine Krok. 
Til å undertegne protokollen ble valgt Sverre Morterud og Sigurd Tønsberg. 

  
2. Styrets beretning og selskapets regnskap ble kommentert. Overdragelser/salg legges ved 

referatet.Det foreliggende regnskap ble deretter enstemmig vedtatt sammen med styrets 
beretning. Det ble anmodet om at budsjettall foreligger ved siden av regnskapstall ved neste 
års regnskap. For eksempel 2008 regnskap, 2009 regnskap, budsjett 2009 og budsjett 2010. 

 
3. Til styrets honorar for 2009 ble enstemmig fastsatt kr 60 000,-.  
 
4. Budsjettforslaget for 2010 ble tatt til etterretning. 
 
5. Vedlikehold. 
 Det er foreslått at sameiet fortsetter sitt ”brannvernarbeid” med utskifting av hovedtavle i 

kjeller og vaskeritavle i kjeller. Det foreslås at arbeidene finansieres over driftsbudsjettet 
og/eller med oppspart kapital. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 
6. Forslag til vedtektsendring tilknyttet 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. 
 

7. Forslag fra seksjonseier om at sameiene Blindernveien 2 og 4 har hvert sitt styre. 
Det ble enstemmig vedtatt at sameiene Blindernveien 2 og 4 fortsetter med felles styre. 

 
8. Valg av styre. 

Til styret ble valgt: 
Styreleder:  Erik Bolstad  Bl. 2 
Styremedlem:  Anne Halvorsen Bl. 4 
Styremedlem:  Sigurd Hertzberg Bl. 4 
Varamedlem:  Vegard Strand  Bl. 2 
 



Alle valgene gjelder for 1 år og var enstemmige. 
 
Til valgkomité ble valgt: Siri Aabel og Ola-Erik Svånå. 

 
9. Forslag fra seksjonseiere: 
 9. 1 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. 
 

 9.2 Forslag til brannvernoppfølging. 
”Styret må sørge for å utarbeide rømningsplan/branninstruks, som skal inneholde: 
Alle nødnummer. Kontaktperson/ansvarsperson i styret. Samlingspunkt ved 
evakuering. Alle generelle og interne rutiner.” 
Brannøvelse: ”Det arrangeres brannøvelse/evakueringsøvelse for sameiene i 
samarbeid med Brann- og redningsetaten innen utgangen av mai 2010.” 
Inger Ganer endret forslaget til: ”Generell brannvernundervisning med praktisk 
slukking.” 
 
Styret redegjorde for at dette ikke er pålagt ut fra gårdens alder. Styret foreslår 
imidlertid at eventuell brannøvelse kan gjennomføres når sameiets planlagte 
”brannvernsarbeid” er gjennomført, dvs. om noen år. Det er tilstrekkelig med den 
branninstruks sameiet har. 
 
Første forslag: 3 stk. stemte for foreliggende forslag.  
Forslaget ble følgelig ikke vedtatt. 
 
Andre forslag: 4 stk. stemte for foreliggende forslag.  
Forslaget ble følgelig ikke vedtatt. 

 
10. Get kabel-TV: Utgår. 
 
11. Eventuelt. 

Sigurd Tønsberg fikk stor takk for hjelp og bistand.  
Alle andre som frivillig gjør noe får også takk.  
Hanne Bjørnstad og Ola-Erik Svånå fikk blomster og stor takk.  
Styret fikk stor takk for sin innsats. 
 

 
 
Trine Krok   Sverre Morterud  Sigurd Tønsberg 
Møteleder sign.                         
 
 
 


