Protokoll til ekstraordinært årsmøte 2022 for Generallunden
Boligsameie
Organisasjonsnummer: 971481595
Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 27. januar kl. 12:00 til 30. januar kl. 12:00.
På grunn av problemer med Vibbo i deler av stemmeperioden ble det gitt utvidet frist til å levere
stemmesedler til 31.01.2022 kl. 20.00. I denne perioden kom det inn 4 stemmesedler som ble
registrert.
Antall stemmeberettigede som deltok: 163.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Generallunden Sameie har fått pålegg fra Brønnøysund om å melde inn nytt styre
innen 30.01.2022. Det er derfor ansett som nødvendig å kalle inn til det ekstraordinære
årsmøte med minimum enn 3 dagers varsel, jf. Eierseksjonsloven 43.
Stemmeseddel følger på siste side i innkallingen.
Dersom du ikke ønsker å avgi stemme via Vibbo må du levere eller sende utfylt
stemmeseddel til:

• E-post til: generallunden@styrerommet.no
• Vaktmesterens postkasse i Ullern Allé 69
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Forslag til vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 157
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av møteleder
Eierseksjonsloven §47 Ledelse av årsmøtet:
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
Møtelederen behøver ikke å være seksjonseier.
Styrets innstilling
Styret foreslår forretningsfører v/Hedda Trøan
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Forslag til vedtak:
Hedda Trøan velges.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 155
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 7
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Valg av protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Forslag til vedtak:
Jan Cato Halsaa og Bjørn Hansen er valgt.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 156
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 7
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Valg av styreleder
Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å velge ny styreleder etter at John Ravlo
fratrådte sitt styrelederverv.

I henhold til Generallunden Boligsameie sine vedtekter §7 skal styret bestå av fem
medlemmer. Styreleder velges særskilt.
Dagens styre består av:
• Styremedlem: Erling Torbjørnsson Eggen
• Styremedlem: Dag Inge Høy
• Styremedlem: Mette Hjelmark
• Styremedlem: Christian Lorck

Ny styreleder velges inn for den opprinnelige styreperioden som John Ravlo ble valgt
inn for. Vervet gjelder 1 år og frem til ordinært årsmøte 2023.
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Styreleder (1 år)
Følgende ble valgt:
Edvard Stang (108 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Ellen Cecilie Gran Jansen Brewer
Edvard Stang

5. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Birger Steen Ottesen og Merete Medle ønsker å fratre fra valgkomiteen i Generallunden
Boligsameie.

Styret foreslår Per Engseth og Anne-Catherine Høstmark Løve som medlemmer til
Valgkomiteen.

Medlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Per Engeseth (122 stemmer)
Anne-Catherine Høstmark Løve (124 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Per Engeseth
Anne-Catherine Høstmark Løve

Møteleder: Hedda Trøan /S/
Protokollvitne: Jan Cato Halsaa /S/
Protokollvitne: Bjørn Hansen /S/
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