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Protokoll fra ordinært årsmøte i Formtoppen Sameie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
13.05.2019
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested:
Luhr Skole
Til stede:

22 seksjonseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 22 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Kari-Anne B. Lindland.
Møtet ble åpnet av Aina Evensen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Kari-Anne B. Lindland foreslått.
Vedtak: Godkjent
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 seksjonseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Kari-Anne B. Lindland foreslått. Som protokollvitne ble
Julianne Schønen foreslått.
Vedtak: Godkjent
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for
lovlig satt.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Behandling av årsrapport for 2018
Styrets årsrapport ble behandlet.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Behandling av årsregnskap for 2018
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 140 000.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Formtoppen Sameie

5. Behandling av innkomne forslag og saker
Det var ingen innkomne forslag til behandling.
Styret informerte om el-bil infrastruktur.
Sameiet har ikke kapasitet til å gi strøm til alle biler på det ladesystemet som er i dag.
Man må gå over til laststyring. Styret jobber med å få innhentet tilbud på forskjellige
løsninger for så å innkalle til ekstraordinært årsmøte der dette behandles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Valg av tillitsvalgte
A Som styreleder for 2 år, ble Aina Evensen foreslått.
Vedtak:
B Som styremedlem for 1 år, ble Fredrik Skolmli foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Kari Bakos foreslått.
Vedtak:
C Som varamedlem for 1 år, ble Felix Ringsby foreslått.
Vedtak:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 18.46. Protokollen signeres av
Møteleder/fører av protokollen: Kari-Anne B. Lindland /s/
Protokollvitne: Julianne Schønen /s/

