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Innspurten 4 Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Innspurten 4 Borettslag
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
10.05.2017
Møtetidspunkt: 18.00
Møtested:
Grenseveien 82
Til stede:

19 andelseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 27 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Jardar Bakke.
Møtet ble åpnet av Ingunn Aasbak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Jardar Bakke 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 Jardar Bakke foreslått. Som protokollvitne ble
Espen Walbeck 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: vedtatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 120 000.
Vedtak: vedtatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Behandling av innkomne forslag
A Forslag om behov for ytterligere sikkerhetstiltak (fra styret)
For saksframstillingen i sin helhet, se i innkallingen til generalforsamlingen.
Styrets forslag til vedtak:
Styret anbefaler generalforsamlingen om å støtte forlaget til porttelefon klargjort for
video, med egenandel for svarapparat med skjerm, og nøkkelfri adgangskontroll med
dagens låser, som tiltak til å øke sikkerheten i borettslaget.
Vedtak: vedtatt med 15 mot 4 stemmer
8 stemte blankt

B Forslag til innkjøp til lekeplassen (fra Endre, Lise Marie, Ronja og Sigurd i leil 108)
Hei, vi har lyst til å komme med forslag til innkjøp til lekeplassen utenfor, for å gjøre
borettslaget vårt mer tilpasset for barnefamilier. Forslagene er hentet fra nettsiden til
samme leverandør til apparatene som allerede er der.
1. Bil med Campingvogn
2. Huskestativ med fuglerede
3. Vippe
4. Basketballstativ
Det er massevis av andre fine produkter på nettsiden. Det vi har foreslått er tenkt for å få
en lekeplass tilpasset barn i ulike aldre, sånn at det kan bli et mer levende miljø der ute.
Styrets forslag til vedtak:
Styret anbefaler å støtte forslaget med inntil kr 100 000,- til lekeplassen. Prioritert
rekkefølge: Sittegruppe, grill og 1 lekeapparat som passer til litt større barn.
Styrets forslag til vedtak ble tatt opp til votering, med den endringen av beløpet i
forslaget ble økt fra kr 100 000 til kr 150 000.
Vedtak: vedtatt med 22 stemmer for
5 stemte blankt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Valg av tillitsvalgte
A Som styreleder for 2 år, ble Ingunn Aasbak foreslått.
Vedtak: valgt ved akklamasjon
B Som styremedlem for 1 år, ble Ingrid Langbo foreslått.
Vedtak: valgt ved akklamasjon
C Som varamedlem for 1 år, ble Tobias Mæhre foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Tobias Olsson foreslått.
Vedtak: valgt ved akklamasjon
D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble
Ida Remen og Lill Spiten foreslått.
Vedtak: valgt ved akklamasjon

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 19.20. Protokollen signeres av
Jardar Bakke /s/
Møteleder

Espen Walbeck /s/
Protokollvitne

Jardar Bakke /s/
Fører av protokollen

