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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag 

Møtedato: 18.05.2015 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Oppsal samf.hus 

Til stede: 97 andelseiere, 12 representert ved fullmakt, totalt 109 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Ulf Arnesen. 

 

Møtet ble åpnet av Nils Aae. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Ulf Arnesen 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 referent og minst en andelseier som protokollvitne 

Som referent ble Ulf Arnesen foreslått, og som protokollvitne ble  

Gretha Ristad 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 årsberetning og årsregnskap for 2014 

A Behandling av årsberetning og regnskap 

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 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 godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 500.000,-. 

Godtgjørelser til velferdskomitè ble foreslått satt til kr 50.000,- 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Behandling av innkomne forslag og saker. Forslag med saksfremstilling er omtalt i 

innkallelsen. 

1 Lufteluker 

Vedtak: Styrets innstilling godkjent mot 4 stemmer. 

 

2 Oppbevaring av barnevogner 

 Det kom benkeforslag på å utvide prøveprosjektet til å gjelde Oppsalstubben 5 

Vedtak: Enstemmig godkjent og at leiekostnaden på kr 500,- strykes. Styret ble oppfordret til å se 

på andre alternativer for parkering av barnevogner. 

 

3 Fjerning av løv- og grantrær 

Vedtak: Styrets innstilling godkjent 

 

4 Endring husordensregler, grilling 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig godkjent 

 

5 Endring husordensregler, lufting av hund 

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent mot 7 stemmer 

 

6 Parabolantenner 

Vedtak: Dagens regler ble enstemmig godkjent 

 

7 Fratredelse av Oppsal Vaktmestersentral 

Vedtak: Ikke godkjent. 65 stykker stemte for at avtalen skal fortsette å løpe 

 

8 Sykkelstativer 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

9 Endring av pris fellesvaskerier 

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent mot 3 stemmer 

 

10 Sykkelstativer 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig trukket 

 

11 Endring av husordensreglene, vaskeriene 

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent mot 10 stemmer 

 

12 Fjærning av trær 

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent mot 3 stemmer 

 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

Det vil bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling for å få valgt et nytt styre. 

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

Møtet ble hevet kl.: 22.00.  Protokollen signeres av 

 

 

Ulf Arnesen/s/      Ulf Arnesen/s/ 

Møteleder      Referent 

 

Gretha C. Ristad/s/ 

Protokollvitne       
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Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 

sammensetning: 

 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  _________________________ _________________________ _________ 

Nestleder _________________________ _________________________ _________ 

Styremedlem _________________________ _________________________ _________ 

Styremedlem _________________________ _________________________ _________ 

Styremedlem _________________________ _________________________ _________ 

 

 

 


