Protokoll til ekstraordinært årsmøte 2021 for Godlia Borettslag
Organisasjonsnummer: 950146885
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 31. august kl. 09:00 til 3. september kl. 09:00.
Antall stemmeberettigede som deltok: 168.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:
1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes
Antall stemmer for vedtak: 139
Antall stemmer mot: 7
Antall blanke stemmer: 22
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
2. Valg av to protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Styrets innstilling
Styret foreslår at Marianne Kommisrud (Mekanikerveien 9) og Hans Christian Stana
Borstad (Filerveien 2) signerer protokollen.
Vedtak
Marianne Kommisrud og Hans Christian Stane Borstad velges som protokollvitner.
Antall stemmer for vedtak: 140
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 27
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
3. Valg av styreleder og tre styremedlemmer
Styret i Godlia Borettslag mottok 18. juni et krav fra 43 andelseiere om ekstraordinær
generalforsamling da de mener at valg gjort i generalforsamling 2021 er ugyldig da
benkeforslag av to kandidater ikke ble behandlet.
Innstilling
Valgkomiteen har i møte den 27. juli vurdert sitt opprinnelige forslag til nytt styre i Godlia
borettslag. Valgkomiteen presiserer at de fastholder deres forslag og fraråder at det
gjøres endringer i den ekstraordinære generalforsamlingen.
Valgkomiteen gjorde i sin innstilling et grundig arbeid. Det ble satt opp plakater i
alle oppganger med invitasjon til å melde inn forslag på kandidater, også styreleder. I
prosessen ble det ikke spilt inn forslag fra noen beboere til vervet som styreleder. Utallige
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forespørsler til potensielle kandidater førte heller ikke frem. Derfor ble Espen Myrbakken
forespurt. Han er godt kjent med borettslaget fra før og vi opplevde da en periode med
ro og fred i borettslaget. Valgkomiteen har stor tro på at han også nå vil være en god
styreleder for borettslaget vårt.
Valgkomiteen konkluderer med at vår tidligere innsendte innstilling inneholder svært
gode kandidater med god aldersspredning og balanse mellom kvinner og menn.
Komiteen anser alle som personer med evne til å arbeide samlende og målrettet for å
videreføre Godlia borettslag som et godt sted å bo for alle beboere og som arbeidssted
for våre to vaktmestre.

Styreleder (2 år)
Følgende ble valgt:
Espen Myrbakken (120 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Espen Myrbakken
Grethe Karin Tvedt
Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Håvard Magne Fagervoll (140 stemmer)
Inger Hansen (124 stemmer)
Inger-Anita Lie (117 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Håvard Magne Fagervoll
Inger Hansen
Frank Hernar
Inger-Anita Lie

Signert digitalt 03.09.21: Espen Myrbakken /s/ Marianne Kommisrud /s/ Hans Christian Stana Borstad /s/
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