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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 0206.2022 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Fellesrom i 5.etg 

Til stede: 19 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 21 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Marie Rygh. 
 

Møtet ble åpnet av Inger Marie Skinderhaug 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Marie Rygh foreslått. 

Vedtak: Valgt  

 

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 andelseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Marie Rygh foreslått. Som protokollvitne ble  
 

Vidar Fossum foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

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

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2021 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak:  

Godkjent  

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

 

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

3. Fastsettelse av honorarer 

 

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000. 

Benkeforslag: økes med kr 56000,- til kr 365000,- 

 

           Vedtak: Flertall for kr 300.000,- 
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Andre godtgjørelser ble foreslått satt til kr 20.000. 

Andre godtgjørelser vil gå til Velferdskomite og Valgkomite. 

Benkeforslag: Andre godtgjørelser økes med kr 8000 til kr 28.000. 

 

Vedtak: Flertall for kr 20 000,-. 

 

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

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Vedtektsendring - valg av delegater til OBOS’ generalforsamling 

Saksframstilling: 

OBOS BBL, heretter kalt OBOS, er et andelslag som hvert år gjennomfører 

generalforsamling, der medlemmer i OBOS kan møte og stemme på saker. Deltagelsen 

på OBOS’ generalforsamling er nedfelt i OBOS’ vedtekter §8. Andelseiere i borettslag 

som er tilknyttet OBOS, slik som vårt borettslag er, velger delegater som får stemmerett 

på OBOS’ generalforsamling. Valg av delegerte skal gjøres hvert år på borettslagets 

generalforsamling (årsmøte). 

 

For å sikre at vi velger delegerte som kan ivareta borettslagets interesser på 

generalforsamlingen i OBOS, har OBOS foreslått følgende vedtektsendring i vårt 

borettslag: 

 

Forslag til vedtak:  

Det tilføyes følgende tekst som eget punkt i vedtektenes bestemmelse om saker som 

skal behandles på ordinær generalforsamling. 

Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling» 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

B Callinganlegg 

Saksframstilling: 

I 2004 fikk vi installert callinganlegget som vi har i dag. De siste årene har vi tilkalt et 

firma som kan se på callinganlegget ved flere anledninger. Knappene på tablået i 6 

etasje har vært slitt, og det har vært vanskelig å ringe på hos beboere. Dette har styret 

løst ved å skifte ut tablået. i 2020 ble tablået i 1 etasje skiftet, og i 2022 i 6 etasje. Det 

har også vært problemer med med kamera, lyd og knappen som åpner dørene fra 

leilighetene. Dørtelefon i leilighet kan skiftes, men kamera og kvaliteten på bilde får man 

ikke gjort noe med. Tablåene kan også skiftes når de er slitt, men dette er både kostbart 

og kun en midlertidig løsning.  Firmaet som bestiller deler og utfører service på 

callinganlegget har vært tydelige på at flere av delene til callinganlegget har gått ut av 

produksjon og vil ikke være mulig å bestille verken nå eller fremover. Det er derfor kun et 

tidsspørsmål før man blir nødt til å skifte.   

 

Styrets innstilling 

Styret mener at calling anlegget må skriftes. Men dette vil også bli kostbart og styret 

mener det bør innhentes priser på utskift av callinganlegg til neste generalforsamling. 

 

Forslag til vedtak:  
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Styret innhenter informasjon og kartlegger pris på utskift av calling anlegg til neste 

generalforsamling. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt  

 

C Ventilasjonsvifter 

Saksframstilling: 

Enkelte beboere i 19. etg.har lenge vært plaget av støy fra ventilasjonsviftene og 

motorene som drar disse. Styret har hatt et firma på befaring, og tilbakemeldingen er at 

dagens motorer er utdaterte og energikrevende i tillegg til å være støysjenerende for 

enkelte beboere. 

 

Styret igangsatte strakstiltak for å redusere støynivået, men dette ikke hadde optimal 

effekt, og beboere er fremdeles sjenert av støy. Ventilasjonssjektene er også rengjort. 

 

Utskifting av motorer kan redusere både strømforbruk og lydnivå, samt forbedre 

ventilasjonen til leiligheter. 

 

Firmaet har estimert pris til 400.000 kr. 

 

Styrets innstilling 

Styret mener saken bør utredes for å kartlegge både hvor mye forbedring en utskiftning 

faktisk vil gi, og for å hente inn flere pristilbud. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret kartlegger saken og henter inn flere tilbud til neste generalforsamling. 

 

Vedtak: Forslaget falt 4 for 9 mot 

 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Inger Marie Skinderhaug foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Khoa Dang Do foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Sigurd Frodeson Meisfjord foreslått. 

 

Som styremedlem for 1 år, ble Beate Oma Dahle foreslått. 

 

Vedtak: Valgt  

 

C  Som varamedlem for 1 år, ble Marigona Jahaj foreslått. 

 

Som varamedlem for 1 år, ble Terje Fjeldsgård Andersen foreslått. 

Vedtak: Valgt  

 

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert  : Styrets leder ble foreslått – hun ba seg fritatt 

Sigurd Frodeson Meisfjord ble foreslått 
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Varadelegert Marigona Jahaj 

Vedtak: Valgt 

 

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Jens Kielland og Kari Nøst Hegseth 

foreslått  

  

Vedtak: Valgt 

 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 19:20.  Protokollen signeres av 

 

Møteleder       

Navn: Marie Rygh/s/ 

 

Fører av protokollen 

Navn: Marie Rygh/s/ 

 
Protokollvitne 1      

Navn: Vidar Fossum/s/ 
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Etter valgene i årsmøtet har styret fått følgende sammensetning: 

 

Styreleder: Inger Marie Skrinderhaug 

Nestleder/styremedlem: [Navn] 

Styremedlem: Khoa Dang Do 

Styremedlem: Sigurd Frodeson Meisfjord 

Styremedlem: Joanna Natalia Gaudyn 

Styremedlem:: Beate Oma Dahle 

Varamedlem: Marigona Jahaj 

Varamedlem: Terje Fjeldsgård Andersen 

 


