
Referat ordinært årsmøte/sameiermøte i Eierseksjonssameiet Lunden 20 

TORSDAG DEN 09. MARS 2017 KL. 19:30 

 

Sted: Vestibylen i Lunden 20.  

 

DAGSORDEN: 

1. KONSTITUERING 

a) Spørsmål om møtet er lovlig satt samt godkjennelse av innkallelsen. 

Beslutning: Innkalling ble godkjent og årsmøte lovlig satt.  

 

b) Opplysninger om antall møtende og antall fullmakter. 

Følgende var tilstede (se vedlagte liste): 18 av 70 seksjoner, samt 

forretningsfører/regnskapsfører v/Hege Engen og Erica Grønntun.   

Seksjonene 20, 23, 50, 65 møtte med fullmakt.  

 

c) Valg av møteleder:  

Forretningsfører v/ Hege Engen ble valgt til å lede møtet 

 

d) Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 

Erica Grønntun fra Oslo Regnskap AS ble valgt som protokollfører, følgende ble valgt 

til å signere protokollen: Vegard Nymoen og Karl-Erik Granberg. 

 

e) Godkjenning av dagsorden. 

Beslutning: Dagsorden ble godkjent.  

 

2. GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV STYRETS ÅRSBERETNING 2016  

Har hatt fire salg i 2016, en del utleie og skifte av utleie. HMS-arbeidet fortsetter å 

utvikles. Nytt forsikringsselskap med nytt polisenr hos NEMI Forsikring. Ny 

strømleverandør til fellesarealene. Fast avtale med rørlegger. Denne informasjonen 

finnes på nettsiden slik at beboere kan benytte seg av dette. Sameiets hjemmeside skal 

være oppdatert til enhver tid. Styret takker for god innsats på dugnaden.  

Innglassing av verandaene må spesialtilpasses enhver veranda, og styret vil innhente 

tilbud videre dersom beboere ønsker dette. Fasadeendring krever spesifikke prosesser 

lovmessig. Sameiets kontoplan er nå samordnet med Oslo Regnskaps, og dette forenkler 

regnskapet og gjør det også billigere. Felleskostnadene oppleves som rimelige med tanke 

på hva de dekker.   

Beslutning: Styrets årsberetning ble gjennomgått, spørsmål besvart og årsberetningen 

ble godkjent.  

               

3. GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 

2016                                                                                                                   

Beslutning: Årsregnskapet og revisjonsberetning 2016ble gjennomgått, spørsmål besvart 

og årsregnskapet og revisjonsberetningen ble godkjent av årsmøte.   

 



 

4. GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2017 

Meget godt overskudd med tanke hva de budsjetterte med, + 65.000,- Kontoplanen var 

tidligere mye mer detaljert, men ble forkortet og således har sameiet spart penger. 

Ønsker om å vedlikeholde ved egne krefter i sameiet. Godt samarbeid med beboere.  

Hovedoppgaven er å ikke la bygget forfalle. Forslag i budsjettet om at beboerne graver 

grøften selv på baksiden av bygget og således sparer sameiet for kr 70.000,- Problemer 

med drenering for å lede vannet vekk fra garasjen. 

Beslutning: Budsjettet for 2017 ble gjennomgått, spørsmål besvart og budsjettet ble tatt 

til etterretning.  

                                                                                                                                 

a. ØKNING AV FELLESKOSTNADENE IHHT FORSLAG AV BUDSJETT 

Forslag om 5% økning fra 01.07.2017.  

Ønsker om engangsinnbetaling på kr 150,- pr seksjon, som motivasjon for å stille 

på dugnaden og få dette refundert. 

Beslutning: Godkjent 5% økning, godkjent dugnadsgebyr en gang pr år. 

 

b. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR KOMMENDE PERIODE   

Beslutning: Styrehonorar for kommende periode 2017/2018 ble besluttet å være: 

totalt kr: 100 000. 

Oversikt over fordeling må mailes Oslo Regnskap AS, før utbetaling.  

 

Dette utbetales etter årsmøte i 2018. 

 

5. VALG AV STYRE /KONTAKTPERSON / HMS-ANSVARLIG    

Beslutning: Gjeldende styre blir sittende, i litt forandrede roller. 

Følgende styre ble valgt:        

Styreleder:    Atefeh Sori   (210380-xxxxx) 

E-post:     atefehs@hotmail.com   

 

Nestleder:     Therese Hundsnes  (160290-xxxxx) 

E-post:     theresehundsnes@hotmail.com  

 

Styremedlem 1:    Niels Petter Skjolden Hansen (080255-xxxxx)   

E-post:     niels-petter.hansen@siemens.com 

 

Styremedlem 2:    Karl-Erik Granberg  (100891-xxxxx)   

E-post:     granberg.karlerik@gmail.com  

 

Varamedlem 1:    Bjørn Tomten   (110142-xxxxx)   

E-post:    btomten@online.no 

 

Varamedlem 2:    Anne Grethe Nilsen   (290548-xxxxx)   

E-post:     agnilsen@hotmail.no 

 

Valgkomité:  Helene Riddervold og Vegard Nymoen.  

Kontaktperson i Brønnøysund: Atefeh Sori 

E-post: atefehs@hotmail.com      



 

HMS ansvarlig: Therese Hundsnes   

E-post: theresehundsnes@hotmail.com   

 

Det ble besluttet å endre postadressen til forretningsadressen. 

Ny forretningsfører ble Oslo Regnskap AS     

 

6. VALG AV REVISOR FOR 2017 

Til revisor ble valgt: BDT Viken Revisjon Skøyen. 

 

7. INNKOMNE SAKER:      

Innen fristens utløp den 27. januar 2017, for å melde saker til årsmøtet var det kommet 

inn følgende saker: 

 

a. Internett inkludert i felleskostnader, ny avtale med Canal Digital eller GET. 

For å få byttet fra Canal Digital til GET må de grave nytt system. GET er villige til å 

gjøre dette dersom de er garantert en avtale på 3 år. Canal Digital har kommet 

med mottilbud. Uansett minimal økning for å få internett inkludert. Ønsket fra 

styret er å fortsette med Canal Digital siden dette allerede er etablert blant 

nabosameiene også. GET vil være dyrere.  

Beslutning: Enstemmig vedtatt om ny pakke fra Canal Digital, den øktekostnaden 

er tatt høyde for i økningen av felleskostnader.  

 

b. Utbedring av avløpsrør – grave de ned (dugnad) 

Ønske om å gjøre dette før 17.mai. Snakk om 4.mai med forbehold om vær og 

vind, evt 11. mai. Man skal male/beise benker, boder og gjerder. Spyle 

vannrenner, plante og vaske.  

Beslutning: Godkjent.  

 

 

8. EVENTUELT  

1. Ønske om lys på navnelista på ringetablå. 

2. Tetting av hull i gjerdet for å forhindre guttegjenger i å komme seg opp på 

bodtakene. 

Beslutning: Begge sakene tas til etterretning av styret. 

 

HEVING AV MØTE: 

Møtet ble hevet kl: 20.40 

 

Oslo, 09.03.2017 

 

Hege Engen     Vegard Nymoen      Karl-Erik Granberg  

Forretningsfører   seksjon 10    seksjon 21 


