
Til sameierne i     

Eierseksjonssameiet Lunden 20  Oslo, 23. mai 2019 

Referat 

Årsmøte i Eierseksjonssameiet Lunden 20 

TORSDAG DEN 23. MAI 2019 KL. 18:00 

Sted: Vestibylen i Lunden 20. Husk å ta med stol. 

DAGSORDEN: 

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

- Ok

b) Opplysninger om antall møtende og antall fullmakter.

- 5 fullmakter totalt- 4 til Atefeh Sori og 1 til Finn-Gunnar Abildsnes

- 13 oppmøtte

c) Valg av møteleder.

- Atefeh Sori

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

- Protokollfører- Atefeh Sori

- Signatur- Vegard Moen og Ingvild Haakonsen

e) Godkjenning av dagsorden.

- OK

2. STYRETS REDEGJØRELSE 2018
(følger vedlagt)

- OK, Gjennomgått av Styrets medlemmer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2018
(følger vedlagt)

- OK Gjennomgått av Hege Engen

4. FELLESUTGIFTER 2019
Se punkt «Styrets forslag til budsjett for 2019 på side 7 i styrets årsberetningen for

2018

- Stemmer for Altervativ 1- Flertall



 

   

5. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR 
Sum NOK 100 000,- Ingen endring 

6. BUDSJETT FOR 2019                                                                                                                             
(følger vedlagt)    

- Kommentar om å bygge egenkapital for vedlikehold frmover- Opparbeide 

vedlikeholdplan. 

- Budsjettet gjennomgått og godkjent. 

7. VALG AV STYRE 2019/2020 
Atefeh Sori    (Styreleder) 

Helene Lundeby Riddervold  (Nestleder) 

Therese Hundsnes      (Styremedlem) 
Nicolai Nærsten Hoffmann (Styremedlem) 

Sahab Sori    (Varamedlem)  

Vegard Aasland Nymoen (Varamedlem) 

8. VALGKOMITÉ 
- Sahab Sori 

- Vegard Aasland Nymoen 

9. VALG AV REVISOR 
Til revisor ble valgt:  

- BDT Viken Revisjon Skøyen 
 

10. INNKOMNE SAKER:    
SAK 1: Endring av dagens Vedtekter og Husordensregler  

Vesentlige endringer i fremlagt Vedtekter og Husordensregler er:  

Nytt mal for å dekke de nye eierseksjjonslovene fra 2018 på en bedre måte. 

Påføre Flyttegebyr også for utleie av leiligheter. Dette på grunn av mye slittasje på 

heis, dører og fellesarealer da det er mye trafikk med inn og ved inn og utflytting da 

utleie i Lunden 20 øker. 

i. Kommentar- Sett link til lovdata på hjemmesiden til Sameiet. 

ii. Ang fargekoder på maling til ytterveggene til huset/ bygningen- Oppdater 

hjemmesiden med vilken type kvalitet på maling som er tillatt å benytte. 

iii. Presisser nærmere skille mellom Sameiet og Sameiers ansvar på vedlikehold 

av vinduer og dører. Kontakt Hueeiernes Landsforbund for å korrigere punkt 

5.1 paragraf 32 og 33 litt nærmere.  

- Stemmer angitt: 15 av 18- Ja. med forbehold om rettelse etter innkommende 

kommentarer  



SAK 2: Innmeldt av seksjoneier for seksjon 65 

Installere kamera i heisen for å redusere kostnad ved hørverk og feil bruk av heis. 

Ønsker å fremme et forslag om å montere kamera i heisen vår. Dette fordi heisen har 

ved flere tilfeller stoppet opp og blitt ødelagt, og det er kostbart å reparere. Ved å 

montere et kamera i heisen, kan man lettere finne den skyldige. Har selv ved flere 

tilfeller vitnet til flytting av store gjenstander inn og ut av heisen, og det blir gjort på 

en røfflig måte. I tillegg er det viktig at heisen er i drift med tanke på de som virkelig 

har behov for å benytte den. 

- Stemmer angitt- Allminnelig flertall- Ja

SAK 3: Innmeldt av seksjoneier for seksjon 53 

Forslag til endring av paragraf 7.3. Håndverksarbeid, oppussingsarbeid og boring i betong i 

Husordenreglene 

Etter å bodd i sameiet i 2 år har jeg fått 4 nye naboer som alle har pusset opp i mer 

eller mindre grad. 

Da 30 minutters regelen ikke har fungert, så blir det veldig slitsomt med hamring, 

saging og lignende 

frem til kl 22 på hverdagene og frem til kl 18 på lørdager. 

Jeg ønsker derfor at foreslå en endring av klokkeslettene. 

Mitt forslag er hverdager 08:00 til 21:00 og lørdager 10:00 til 17:00. Ønsker å 

fremme et forslag om å montere kamera i heisen vår. Dette fordi heisen har ved flere 

tilfeller stoppet opp og blitt ødelagt, og det er kostbart å reparere. Ved å montere et 

kamera i heisen, kan man lettere finne den skyldige. Har selv ved flere tilfeller vitnet 

til flytting av store gjenstander inn og ut av heisen, og det blir gjort på en røfflig 

måte. I tillegg er det viktig at heisen er i drift med tanke på de som virkelig har behov 

for å benytte den 

- Stemmer angitt: Slik saken er medlt inn: Alminnelig flertall-Nei.

Forslag om endring av sak ble foreslått på møtet av Finn-Gunnar. 

- Enring av tidspunkt: Hverdager fra 08:00-21:00 og Lørdager fra 10:00-18:00.

- Stemmer angitt: alminnelig flertall-Ja

Møtet ble hevet: 19:53. 

Signatur 

Vegard Aasland Nymoen  Ingvil Haakonsen 
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