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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 27.04.2017 

Møtetidspunkt: 19:30 

Møtested: Oppsal Skole 

Til stede: 140 andelseiere, 20 representert ved fullmakt, totalt 160 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti og Nina Brotke. 
 

Møtet ble åpnet av Marius Marents. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Nina Brotke 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 Miguel Antonetti foreslått. Som protokollvitne ble  
 

Anja Ehrecke og Anne-Mari Ringvold 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 2016 

A Behandling av årsberetning og regnskap 

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 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 540.000. 

Vedtak: Godkjent 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Forslag om å felle 3 stk grantrær. 

Saksframstilling: 

Oppsaltoppen ønsker å felle 3 grantrær. 

 

Forslag til vedtak:  

Felling av 3 grantrær igangsettes. 

Vedtak:  

Forslaget avvises, saken sendes til grønnkomiteen for utredning. 

 

 

B Forslag om å bygge boder i fellesarealer. 

Saksframstilling: 

Stort behov for flere boder i brl. 

 

Forslag til vedtak:  

Det utredes mulighet for å bygge flere boder i brl 

 

Vedtak:  

Forslaget ble ikke vedtatt (overveldet flertall) 

 

 

C Forslag om å etablere ladeplasser for elbil. 

Saksframstilling: 

Det bes om å undersøke mulighetene for å opprette ladepunkter i forbindelse med 

parkeringsplassene i brl. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret får fullmakt til å undersøke mulighetene for å opprette ladepunkter for el-bil i brl 

 

Vedtak: 

Forslaget trekkes. 

 

 

D Forslag om å etablere komite for utreding av elbil plasser 

Saksframstilling: 

Det bes styret om å oppnevner en komite for å utrede og utarbeide forslag til 

ladepunkter/ladestasjoner for e-biler 

 

Forslag til vedtak:  

Styret oppnevner en komite for utredelse/utarbeidelse forslag til ladepunkter/ 

ladestasjoner for e-biler 

 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt. 
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E Forslag om endringer i Husordensregel § 13 pkt 1 og § 13 pkt 11 

Saksframstilling: 

Endring av punkt 11: Dersom en parkeringsplass står regelmessig ubenyttet kan dette 

medføre oppsigelse av plassen, med mindre styret har mottatt en skriftlig beskjed om 

årsaken. Månedsleien refunderes ikke. 

 

Forslag til vedtak:  

Den foreslåtte endringen i punkt 1 og 11 i husordensregler vedtas. 

 

Vedtak: 

Punkt 1 vedtas ikke (overveldende flertall) 

Punkt 11 ble vedtatt (55/43) 

 

F Forslag om nedlegging av velferds komite. 

Saksframstilling: 

Velferdskomiteen nedlegges om det på GF ikke melder seg frivillige for videre drift. 

Styret ser med stor bekymring på at det ikke har kommet frivillige til å drive komiteen 

med den lange tradisjonen i Fuglemyra. Arbeidet i komiteen er med på å lage ett godt 

bomiljø og fremmer felleskapets interesser. 

 

Forslag til vedtak:  

Velferdskomiteen nedlegges dersom folk ikke melder seg frivillig på GF. 

 

Vedtak: 

Nedlegging av velferdskomiteen ble ikke vedtatt. 

 

G Forslag om utskiftning av vinduer og balkongdører. 

Saksframstilling: 

Styret ønsker mandat til å starte forprosjekt for utskiftning av vinduer og balkongdører. 

Styret mottar jevnlig henvendelser om at det er problemer med vinduer og balkongdører. 

Vinduene er av gammel type og det vil være hensiktsmessig å vurdere utskiftning, det vil 

også være mulig å få støtte til dette gjennom Enova som ett tiltak for å redusere 

energiforbruk. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret får mandat til å starte forprosjekt for utskiftning av vinduer og balkongdører. 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt (overveldende flertall) 

 

H Forslag om retningslinjer for felling av trær 

Saksframstilling: 

Ønske om å vedta retningslinjer for felling av trær. 

Grøntkomiteen har utarbeidet retningslinjer for felling av trær, styre ønsker å innlemme 

disse i husordensreglene 

 

Det kom et «mildere» benkeforslag av de fremlagte retningslinjer for felling av trær. 
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Forslag til vedtak:  

De foreslåtte retningslinjer for felling av trær legges inn i husordensregler som fremlagt i 

benkeforslaget. 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt (overveldende flertall) 

 

I Forslag om etablere parseller for dyrking. 

Saksframstilling: 

Ønske om å etablere parseller for dyrking av grønnsaker og annet. 

Grøntkomiteen har utarbeidet en plan for å kunne la andelseiere lage parsellhage for 

dyrking av grønnsaker og annet. Styre ønsker å gjøre dette som ett prøveprosjekt etter 

innstilling fra grøntkomiteen. 

Forslag til vedtak:  

Det etableres parseller for dyrking av grønnsaker og annet som et prøveprosjekt. 

Vedtak: 

Forslaget ble ikke vedtatt 

 

J Avtale om kompensasjon fra Tellus Eendom AS 

Saksframstilling: 

Tellus Eiendom AS er eier av Oppsalstuben 3, de har ytret ønske om å gjøre en 

ombygning av bygget for å utvide butikken og etablere leiligheter for utleie.  

Tellus Eiendom har som hensikt å eie bygget og bygger ikke om for å selge bygget.  

I den forbindelse har de ett ønske om at bygget skal ha svalganger over vårt tak på 

varmesentralen.  

Styret ønsker å fremlegge ett utkast til avtale som kan kompensere Fuglemyra brl for at 

svalgangene stikker utover taket på varmesentralen.  

Det foreligger ingen endelige planer og videre utforming av bygget vil være avhengig av 

en avtale med Fuglemyra. 

Forslag til vedtak:  

Styret får mandat til å reforhandle avtalen med Tellus Eiendom, og kommer tilbake med 

et endelig forslag til avtale på en ekstraordinær generalforsamling 

 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt 

 

K Mistillitsforslag mot sittende styreformann 

Saksframstilling: 

Mistillit til styrets leder grunnet vesentlig brudd på retningslinjer for styretsarbeid i 

fuglemyra borettslag 

 

Forslag til vedtak:  

Generalforsamling avsette den sittende styreleder med umiddelbar ikrafttreden samt å 

velge en ny styreleder som blir valgt for et år, som er ut perioden til ledervervet. 

 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt (63/56) 

 



 5  Fuglemyra Borettslag   

 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Morten Aas foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Kenneth Haghus foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Tor Ansgar Bakken foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble John Alve Øverås foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Nils Jakob Aae foreslått. 

 

Vedtak: Haghus, Bakken og Øverås ble valgt 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Geir Hansen foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Siw Jakobsen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Monica Olsen foreslått. 

 

Vedtak: Valgt 

 

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

Delegert  Morten Aas 

Varadelegert Tor Ansgar Bakken 

Vedtak: Valgt 

 

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Roger Storslett og Sturla Flåt 

Vedtak: Valgt 

 

F Som delegert med varadelegert til Oppsal Vaktmestersentralen ble foreslått:  

Delegert  Morten Aas 

Varadelegert Tor Ansgar Bakken 

Vedtak: Valgt 

 

G Andre komiteer/utvalg  

 Grethe Ristad, Anne Sveum, Ann-Renee Sletmoe, Hedda Beckmann og  

Marita Schei Hansen 

Vedtak: Valgt 

  

 

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

Møtet ble hevet kl.: 23:00.  Protokollen signeres av 

 

 

Nina Brotke/s/      Miguel Antonetti/s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

 

Anja Ehrecke/s/     Anne-Mari Ringvold/s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne 

 


