Protokoll til årsmøte 2022 for Boligsameiet Borggata 12
Organisasjonsnummer: 971280077
Det ble gjennomført digital avstemning med møte. Avstemningen varte fra 27. april kl.
12:00 til 30. april kl. 12:00 og møtet ble avholdt 27. april 2022, Teams.
Antall stemmeberettigede som deltok: 23.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Forslag til vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 19
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Godkjenning av de stemmeberettigede
Årsmøtet bør godkjenne deltagerne i møtet, som har stemmerett.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innregistrering av eierne i digital løsning, stemmeseddel,
registreringsblankett eller fullmakt som tilstrekkelig bevis for at eier er til stede i møtet.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 17
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 6
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:
Henrik Hoel og Solveig Persson velges til protokollvitner.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 17
Antall stemmer mot vedtaket: 0

Antall blanke stemmer: 6
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Valg av møteleder

Forslag til vedtak:
Sameiets rådgiver fra OBOS, Ann-Magritt Holøs, velges som møteleder i den digitale
løsningen.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 17
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 6
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. Årsrapport og årsregnskap
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.
Forslag til vedtak:
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 18
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

6. Fastsettelse av honorarer
Det har vært høy arbeidsbelastning på styret det foregående året. Dette forventes å
fortsette. Gjennomsnittlig styregodtgjørelse i andre sameier utgjør rundt 1500 kr per
seksjon. Sameiet har 100 seksjoner. Styret ser det som rimelig at godtgjørelsen for
styrearbeidet økes til gjennomsnittlig styregodtgjørelse.
Styrets innstilling
Styregodtgjørelsen økes til 150 000 kr årlig. Styreleders kompensasjon utgjør 40 000
kr. Styret avgjør den interne fordelingen av styregodtgjørelsen på deltagere i styret
basert på deltagelse og arbeidsoppgaver/-mengde i styret.
Forslag til vedtak:
Styrets godtgjørelse settes til kr 150 000.

Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 17
Antall stemmer mot vedtaket: 3
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

7. Nye vinduer og balkongdører
I henhold til tidligere årsmøtevedtak har styret kartlagt situasjonen og anskaffet tilbud,
men grunnet langt høyere kostnad legger vi frem nytt forslag for årsmøtet. For mer
detaljert informasjon om prosessen, argumentene og løsningene – se vedlegg 2 Vinduer og balkongdører.
Styrets innstilling
Styrets anbefaling er at sameiet går til anskaffelse av vinduer og balkongdører i alle
leiligheter med lang levetid, minst mulig vedlikehold og moderne standard for lyd- og
varmeisolering. Styret anbefaler videre at vi ikke bindes til dagens utseende eller tekniske
løsninger, inkludert antall og typer sprosser, hvordan de åpnes eller hvordan ventilene
er organisert i eller utenom vinduene. Dette for å sikre at det ikke blir unødvendige
og fordyrende restriksjoner på prosjektet. Forslaget omfatter utskifting av vinduer og
franske balkongdører i fellesområdene. Basert på de undersøkelser som er gjort og
tilbud som er innhentet foreslår styret en ramme på 15 000 000, etter at eventuelle
støtteordninger er inkludert. Målsetningen er å ha gjennomført prosjektet før vinteren,
og finansiering forventes i det store og hele å være gjennom lån, om ikke noe annet
besluttes av årsmøtet.
Per i dag oppleves det ikke for styret som like presserende å gjøre noe med vinduer og
franske balkongdører i fellesområdene, det er mindre problem med støy og varmetap,
og det er generelt mindre slitasje på disse. Hovedfordelen med å gjøre dette også nå
er besparinger i både prosjektledelse og gjennomføring, samt sannsynligvis mer rabatt
på en større vindusbestilling. Hovedfordelen ved å ikke gjøre det nå er å spare penger
nå – og kanskje også på sikt om vi har rett i at disse vinduene har lenger levetid, og
dermed har vi mer penger på andre prosjekter som haster mer. Styret forventer at mulig
besparelse er på ca. 0,55 MNOK.
Avstemning i saken:
Saken ble godkjent
Antall stemmer for saken: 18
Antall stemmer mot saken: 3
Antall blanke stemmer: 2
Sakens flertallskrav: Alminnelig (50%)
Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:
Utskiftning inkluderer vinduer og franske balkongdører i fellesområder.
Forslaget falt
Forslag til vedtak 2:
Vinduer og franske balkongdører i fellesområdet tas ut av prosjektet og skiftes ikke ut.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtak 1: 10
Antall stemmer for vedtak 2: 10
Antall blanke stemmer: 2
Forslagenes flertallskrav: Alminnelig (50%)
Saken avgjordes gjennom loddtrekking

8. Finansieringsordning
OBS! Dersom sak 8 faller, vil ikke denne saken være aktuell.
Om forslag 8 blir stemt for er det styrets anbefaling at vi går for en type
finansieringsordning som muliggjør at den enkelte kan velge å betale ned sin andel av
lånet. Dette heter en administrasjonsavtale, og er ganske tilsvarende IN-ordningen for
borettslag. Dette er fordi vi som sameie ikke får spesielt gunstige lånebetingelser, så de
som er i stand til å ta opp mer huslån privat vil generelt få mye bedre betingelser. Vi håper
de fleste banker vil være samarbeidsvillige med å gi mulighet til å ta opp mer lån, siden
prosjektet innebærer en stor verdiøkning for den enkelte seksjon. Dette vil selvfølgelig
ikke være mulig for alle, men styret oppfordrer også den enkelte til å innbetale for
sameiets skyld, da det vil frigjøre midler for styret til å iverksette andre prosjekter, i tillegg
til den forventede innsparingen for den enkelte grunnet lavere renter på eget boliglån.
Sameiet vil få noen ekstrakostnader, og binde seg til disse ut avtaleperioden – men
om bare 2 gjennomsnittssameiere betaler ned sin andel av lånet vil det den reduserte
rentekostnaden dekke opp for administrasjonskostnaden.
Se mer informasjon om finansiering i Vedlegg 2.
For at dette skal kunne gjøres må årsmøte vedta at følgende setning tas inn i vedtektene:
”Eierseksjonssameiet har vedtatt en ordning for innfrielse av andel fellesgjeld
knyttet til bestemte lån. Denne ordningen er betinget av at det er signert en
administrasjonsavtale mellom Eierseksjonssameiet og OBOS Eiendomsforvaltning AS
og hver enkelt seksjonseier som ønsker å benytte ordningen må inngå en egen avtale
med Eierseksjonssameiet v/OBOS Eiendomsforvaltning AS.
Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil banken anse innbetalingen som en
regulær ekstraordinær nedbetaling av Eierseksjonssameiets felleslåns hovedstol, uten
at långiver gir aksept for at seksjonseiere som innfrir sin andel blir fritatt for sitt
debitoransvar. Dette betyr at alle nåværende og fremtidige seksjonseiere, også for

de seksjoner hvor fellesgjelden er innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige
andel av sameiets betalingsforpliktelser ved mislighold. OEF påtar seg intet ansvar for
eventuelle konsekvenser for Eierseksjonssameiet, seksjonseierne eller seksjonseiernes
rettsetterfølgere, av dette”.
Forslag til vedtak:
Styret får fullmakt til å inngå denne type finansieringsordning og sameiet vedtar den
nødvendige vedtektsendringen.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 16
Antall stemmer mot vedtaket: 4
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: To tredjedels (67%)

9. Bakgårdsoppgradering
Som en del av samarbeidet med Bydel Gamle Oslo og deres bomiljøsatsning har det
kommet flere forslag for å bedre levevilkårene her, skape et tydeligere skille mellom
sameiets bakgård og offentlig rom, skape mer trygghet og generelt få mer ut av
bakgården for beboerne i sameiet. Det har vært beboermøter, og bydelen har bidratt
med landskapsarkitekter for å legge frem konkrete forslag. I tillegg vil bydelen bidra
med 200 000,- i prosjektmidler for oppgraderinger som er i henhold til denne planen,
i tillegg til å ta på seg en del av arbeidet rundt organisering. Styret anbefaler at vi følger
opp disse mulighetene. Se vedlegg 3 og 4 for detaljer.
Styrets innstilling
Forslag 1:
Styrets forslag er at sameiet får en ramme på 500 000,- av sameiets egne midler
for å iverksette de fleste av oppgraderingene, med fokus på pergolaflytting og
terrasseplatting for bedre trivsel, sykkelbod ved innkjøringen til bakgården for å både
bidra til å lukke bakgården og sikre mer lagringsrom, samt mer varige og solide møbler
og andre mindre tiltak i planen.
Alternativt forslag 2:
Om ikke forslag 1 blir stemt gjennom foreslår styret en noe redusert ramme på 300 000,av sameiets egne midler der vi så langt som mulig prioriterer terrasseplatting og flytting
av pergola, samt sykkelbod.
Alternativt forslag 3:
Om ikke forslag 1 eller 2 blir stemt gjennom foreslår styret en minimal løsning, der kun
sykkelboden blir prioritert, samt mindre og mer kortsiktige løsninger for sameiet. Dette
vil ikke koste sameiet noe utover det bydelen dekker, og ordinære vedlikeholdskostnader
og mindre innkjøp.

Avstemning i saken:
Saken ble godkjent
Antall stemmer for saken: 20
Antall stemmer mot saken: 0
Antall blanke stemmer: 3
Sakens flertallskrav: Sak allerede vedtatt (0%)
Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:
Styrets skal iverksette forslag 1
Forslaget ble vedtatt
Forslag til vedtak 2:
Styret skal iverksette forslag 2
Forslaget falt
Forslag til vedtak 3:
Styret skal iverksette forslag 3
Forslaget falt
Antall stemmer for vedtak 1: 15
Antall stemmer for vedtak 2: 1
Antall stemmer for vedtak 3: 4
Antall blanke stemmer: 3
Forslagenes flertallskrav: Alminnelig (50%)

10. Utskifting av dagens heiser
I rapport «Vurdering av heiser i Borggata 12» (vedlegg 5) har Heisteknisk Rådgivning
AS redegjort for tilstanden ved dagens heiser. Rådgivers klare anbefaling er at heisene
skiftes ut, heller enn at vi bruker mer tid og penger på vedlikehold, og likevel har
såpass mye nedetid som vi har hatt. Den totalt estimert kostnad fra rådgiver er på 9
625 000 kr inkl. mva., noe som i tillegg til mindre vedlikeholdskostnader og færre feil,
også vil gi noe større heiser, og lavere strømregninger. Prosjektet anbefales finansiert
over lån, når sameiet har kapasitet til dette – noe som vil bero på hvordan andre
prosjekter gjennomføres og finansieres. Styret anbefaler at vindu- og balkongprosjektet,
samt bakgårdsprosjektet, prioriteres før heisprosjektet. Styret søker ny godkjennelse fra
årsmøtet om annen finansieringsform anbefales, eller kostnaden ser ut til å bli vesentlig
(mer enn 10%) høyere enn estimert her.
Forslag til vedtak:
Styret får fullmakt til å iverksette prosjektet i henhold til anbefalingen over, når den
økonomiske situasjonen tillater det.
Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 16
Antall stemmer mot vedtaket: 4
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

11. Sportsboder og fellesrom
Som oppfølging til tidligere årsmøtevedtak har styret kartlagt muligheter for
sportsbodene og fellesrom. Se vedlegg 6-10 for mer detaljert info.
Forslag:
Styret anbefaler at sameiet forsøker å skaffe midler gjennom salg av fellesarealer. Dette
vil kreve en øvre budsjettramme på 300 000,- for å sikre at vi får undersøkt ordentlig
og sendt inn de nødvendige søknader. For at styret skal kunne gå videre med planene
må kravet til inntjening før eventuell skatt for de tre aktuelle sportsbodene være på over
MNOK 4 samlet, etter at alle kostnader til prosjektet er betalt, inkludert for forprosjekter
og tilsvarende erstatningsarealer utendørs for sportsbodene. Tillatelse for bygging av
erstatningsarealer (i form av boder i bakgården, se vedlegg 7, s9) vil være et krav for at
prosjektet skal kunne gjennomføres. I første omgang foreslås ikke salg av fellesrommet,
for å se om vi enten kan utnytte det for utleie eller egen bruk eller en kombinasjon.

Forslag til vedtak:
Styret forsøker å selge sportsbodene på best mulig vis i henhold til forslaget.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 16
Antall stemmer mot vedtaket: 4
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: To tredjedels (67%)

12. Sportsbodene -2
OBS! Denne saken vil kun være aktuell dersom sak 11 faller.
Om sak 11 ikke blir stemt gjennom, foreslår styret at sportsbodene forbedres slik de er,
med særlig fokus på tilgang (for eksempel endre dørtyper, eller sette dør i ytterveggen)
og andre bruksmessige endringer for å få mest mulig nytte ut av dem slik de er i dag.

Forslag til vedtak:

Sportsbodene forbedres slik de er, med særlig fokus på tilgang (for eksempel endre
dørtyper, eller sette dør i ytterveggen) og andre bruksmessige endringer for å få mest
mulig nytte ut av dem slik de er i dag.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 12
Antall stemmer mot vedtaket: 7
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

13. Fellesrom - 2
Styret anbefaler at fellesrommet pusses opp innenfor en ramme på 300 000,- for å
utbedre fellesrommet mest mulig, for både å kunne skaffe utleieinntekter og ha bedre
nytte av rommet for sameiere.
Forslag til vedtak:
Fellesrommet pusses opp innenfor en ramme på 300 000,- iht. forslaget.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 11
Antall stemmer mot vedtaket: 8
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

14. Kartlegging av energiløsninger
Styret skal kartlegge om det finnes lønnsomme energiløsninger som kan redusere
sameiets energikostnader.
Styret skal bruke profesjonell rådgivning til arbeidet, og søke om støtte fra Enova til
bistanden.
Kostnadsrammen som innvilges er på 200 000 kr.
Bakgrunnen for forslaget er dagens høye strømpriser og muligheten for at de høyere
prisene vil vedvare.
Styrets innstilling
Styret skal starte kartlegging av løsninger for å redusere sameiets energikostnader i
henhold til forslaget.
Forslag til vedtak:
Styret skal starte kartlegging av løsninger for å redusere sameiets energikostnader i
henhold til forslaget.

Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 15
Antall stemmer mot vedtaket: 4
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

15. Forslag til endring av garasjehusordensreglene
Styret fremmer følgende individuelle forslag til endringer av ordensreglene for
garasjesameiet, for å gjøre dem enklere å forstå:
(Endringer er markert i fetskrift, begrunnelse er skrevet i kursiv).
1. FORMÅL
Garasjeanleggene kan bare brukes til parkering av kjøretøy og må ikke benyttes slik at
det er til
unødig eller urimelig ulempe for de øvrige brukerne.
Unødvendig opphold og lek i garasjeanleggene og utenfor inngang til
garasjeanleggene skal ikke forekomme.
Begrunnelse: Kjøretøy er ikke uttalt i dagens husordensregler. Kjøretøy omfatter også
blant annet andre fremkomstmidler som motorsykler, sykler og mopeder.
6. OPPBEVARING
Oppbevaring av inntil to sett sommer-/vinterdekk og stålskap er tillatt innenfor egen
parkeringsplass.
Begrunnelse: Dette har vært praksis i mange år, men det er ikke nevnt i
husordensreglene.
7. ULOVLIG OPPBEVARING
Det skal ikke oppbevares noe på parkeringsplassen utover det som er spesif isert i §
6. Parkeringsplassen kan kun brukes for kjøretøy i aktiv bruk. Det vil si at heller ikke
avskiltede biler eller biler i opplag kan oppbevares på parkeringsplassen.
Det skal spesif ikt ikke oppbevares olje, kjemikalier eller lignende brannfarlige stoffer i
garasjen, annet enn i ev. stålskap.
Bakgrunn: Dette fremgår allerede i formålet i §1, men grunnet misforståelser anbefaler
vi mer tydelighet. Parkeringsplassen er tenkt for aktiv bruk av beboere i Borggata
12. Uregistrerte/ødelagte kjøretøy som benytter parkeringsplassene oppfyller ikke

dette formålet. For annen type lagring er det verken brannsikkert eller trivelig at
parkeringsplassene brukes som bod, permanent eller midlertidig.
9. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Ved behov for rengjøring, vedlikehold eller tilsvarende plikter bruker etter varsel å
flytte kjøretøyet og rydde garasjeplassen. Brudd på dette medfører borttauing på egen
regning.
Begrunnelse: Dette er tilfellet i dag, men det er ryddig at det står eksplisitt i vedtektene.
Forslag til vedtak:
Garasjehusordensreglene endres iht. forslaget.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 18
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

16. Valg av styremedlemmer
Iht. sameiets vedtekter skal sameiet ledes av et styre sammensatt av styreleder, samt
inntil 4 styremedlemmer med inntil 3 varamedlemmer. Funksjonstid for styreleder og
styremedlemmer er 2 år, såfremt årsmøtet ikke beslutter noe annet. Varamedlemmer
velges for 1 år.
Innstilling

Styreleder (2 år)
Følgende ble valgt:
Ola Borgersen Hulbak (17 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Ola Borgersen Hulbak
Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Asbjørn Karlsrud (17 stemmer)
Ragnhild Aarvik (17 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Asbjørn Karlsrud
Ragnhild Aarvik

Styremedlem (1 år)
Følgende ble valgt:
Joakim Damsgaard (16 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Joakim Damsgaard
Varamedlem (1 år)
Følgende ble valgt:
Fred Carlsen (17 stemmer)
Dag Johan Haugerud (16 stemmer)
Veronica Natvig (16 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Fred Carlsen
Dag Johan Haugerud
Veronica Natvig

Protokollen signeres av:
Møteleder: Ann-Magritt Holøs /s/
Protokollvitne: Henrik Hoel /s/
Protokollvitne: Solveig Persson /s/

Ved valgene på årsmøtet har styret fått følgende sammensetning:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Ola Hulbak
Asbjørn Karlsrud
Ragnhild Aarvik
Joakim Damsgaard
Anine Lind
Fred Carlsen
Dag Johan Haugerud
Veronica Natvig

Adresse
Borggata 12 B
Borggata 12 A
Borggata 12 A
Borggata 12 E
Jettegryta 65
Borggata 12 A
Borggata 12 D
Borggata 12 D

Valgt for
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2023
2021-2023
2022-2023
2022-2023
2022-2023

