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Nye Major 3 Sameie

Protokoll fra ordinært årsmøte i Nye Major 3 Sameie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
24.04.2019
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested:
Hammersborg Torg 1
Til stede:

5 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 6 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Tamara B Christensen.
Møtet ble åpnet av Arne Kjeldsen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Arne Kjeldsen 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 seksjonseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Tamara B Christensen foreslått. Som protokollvitne ble
Christian Schmans foreslått.
Vedtak: Valgt
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 dekket ved overføring fra egenkapital.
Vedtak: Godkjent

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 64 000.
Vedtak: Vedtatt
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Behandling av innkomne forslag og saker
A Utbedre eller bytte ringedisplay ved inngangsdør
Saksframstilling:
Inngangspartiet i Nye Major 3 er det første besøkende eller vi som bor her møter når vi
skal inn i oppgangen. Ringedisplayet ved inngangen er blitt slitt og stygt etter års bruk.
Slitt maling, rust og bulkete plate er ikke pent.
Forslag til vedtak:
Mitt forslag til årsmøtet er at styret får mandat til å utbedre eller bytte dette.
Styrets innstilling:
Styret innstiller på forslaget
1 stemme i mot
5 stemmer for
Vedtak: Vedtatt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Valg av tillitsvalgte
A Som styremedlem for 2 år, ble Simen Sjølie foreslått.
Vedtak: Valgt
B Som varamedlem for 1 år, ble Ståle Ackermann foreslått.
Vedtak: Valgt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 18:35. Protokollen signeres av

Arne Kjeldsen /s/
Møteleder

Christian Schmans /s/
Protokollvitne

Tamara B Christensen /s/
Fører av protokollen

