
Sameiet Solsiden Terrasse - Arsm(l)te 13.06.2019

PROTOKOLL FRA ORDINJERT ARSM0TE I SAMEIET
SOLSIDEN TERRASSE

Sted: FELLESLOKALET

Dato: 13.06.2019 KL 19.00

M0tet ble apnet av: Terje Kopperud

Til stede fra sty ret: Terje Kopperud

Rita Ramsevik

Oag Magne Heggem

Kristoffer Fr0derberg

Audun Borge

Til stede fra BOB: Astrid Gaarder

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Arsm0tet ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Godkjent

b) Antall fremm0tte (antall seksjoner representert)

Antall seksjonseiere til stede: 37

+ Antall fullmakter: 7

= Antall stemmeberettigede: 44

c) Valg av m0teleder
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(Arsm0tet skalledes av styres leder med mindre arsm0tet velger en annen m0teleder, jf
eierseksjonsloven §36)

Forslag til m0teleder: Terje Kopperud

Vedtak: valgt

d) Valg av referentiprotokollf0rer
(Merk: det er m(ZJtelederens ansvar at det f(ZJresprotokoll over aile sakene, men det er adgang for at en
annen person velges til a utf0re denne oppgaven. Ansvaret hviler imidlertid like fullt pa m0teleder)

Forslag til referent: Astrid Gaarder

Vedtak: valgt

e) Valg av protokollunderskriver(e)
(Det skal velges minst en sameier som skal underskrive protokollen, jf eiersl. § 36 annet ledd. Obs,
sjekk vedtektene, kan vrere vedtatt at to stk skal underskrive)

Forslag til protokoliunderskriver(e): Siv-Renate Kjeilen Sivertsen og
Christer Mikkelsen

Vedtak: Valgt

f) Valg av tellekorps
(Ve/ges gjeme bare am det er n0dvendig, to - tre personer)

Forslag til teliekorps: Protokollunderskriverne

Vedtak: Valgt

g) Godkjenning av dagsorden

M0teleder spurte om det var noen som hadde bemerkninger til dagsorden slik den
fremkommer av innkaliingen

Vedtak: Ingen bemerkninger - Oagsorden er godkjent

2. Rapport fra styret
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Rapport fra sty ret for 2018 ble gjennomgatt.

Vedtak: Tatt til orientering

3. Behandling og godkjenning av arsregnskap
(Godkjenning av arsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall)

Behandlingen gjaldt arsregnskapet for 2018

Vedtak: Godkjent

4. Vederlag til styremedlemmer generelt
(Alt av vederlaglhonorar/godtgj0relse 0.1.skal vedtas av sameierm0te)

Forslag: Terje Kopperud, ekstern styreleder
kr 12 000 pr maned for perioden som har veert er allerede avtalt.
Kr 144 000 for kommende styreperiode.

0vrige styremedlemmer for 2018 kr 0
Innkommet forslag fra sty ret som satt fra ordineert arsm0te i 2018 til
ekstraordineert arsm0te 19.09.2018. Kr 85000 til det avgatte sty ret

Vedtak: Ekstern styreleder Terje Kopperud, styreperiode 2019-2020:
0vrige styremedlemmer for styreperioden som har veert:

Kr 144 000
Kr 0
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5. Valg av styre
(Styret ma pase at antal/ va/gte styremed/emmer er i samsvar med sameiets vedtekter. Styret ma forut
for va/get sjekke hvem av styrets med/emmer som er pa va/g. Styremed/emmer ve/ges for 2 ar
dersom ikke annet f(lJ/gerav vedtaket. Styremed/emmer velges med aim. flertal/ av de avgitte
stemmer. Det b(lJrfremkomme av protokol/en hvem som stiller til va/g. Styre/eder ve/ges saerskilt jf.
eierseksjons/oven § 38.)

Forslag til kandidater:

Styreleder for 1 fir: Terje Kopperud Ingen andre forslag

Styremedlem for 1 fir: Audun Borge Ingen andre forslag

Styremedlem for 2 fir:

Forslag fra styret: Rita Ramsevik 32 stemmer

Mari Eide 15 stemmer

Benkeforslag: Dag Mag ne Heggem 37 stemmer

En stemmeseddel ble forkastet.

Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Verv Navn Periode
(Styrelederlstyremedlem/varamedlem) (fra - til)

Styreleder Terje Kopperud 2019-2020
Styremedlem Audun Borge 2019-2020
Styremedlem Kristoffer Fr0derberg 2018-2020
Styremedlem Oag Magne Heggem 2019-2021
Styremedlem Rita Ramsevik 2019-2021

6. Andre saker
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(Saker som styret 0nsker a behand/e, eller saker som er kommet inn (ra sameiere. Saken ma vrere
nevnt i innkallingen. Husk a gjengi ord/yd i (ors/aget. Det ma ogsa komme frem i protokollen hvi/ket
flerta" saken krever, og antall stemmer (or og i mot (ors/aget)

Ingen saker

Underskrifter:

M0teleder Referent

Protokollunderskriver Protokollunderskriver
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