Protokoll til årsmøte 2022 for Marienfryd Høyhuset Sameie
Organisasjonsnummer: 997549856

Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 4. april kl. 09:00 til 7. april kl. 12:00.
Antall stemmeberettigede som deltok: 34.
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: 24
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 10
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitne og møteleder
Valg av protokollvitne og møteleder for signering av protokollen. Protokollen vil bli sendt til
signering digitalt.
Forslag til vedtak:

Annie Ryen er valgt som møteleder og Adela Sofie Søiland er valgt som protokollvitne.
Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 24
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 10
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. 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: 22
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Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 12
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Fastsettelse av honorarer
Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 120.000,-.
Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til kr. 120.000,Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 23
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 11
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. Valg av tillitsvalgte
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, en nestleder og to andre medlemmer med to
varamedlemmer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av
sameiermøtet med alminnelig flertall og for to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske
personer kan være styremedlemmer.
For å sikre kontinuitet i styret bør styrets leder og styremedlemmer velges annet hvert
år.
Medlemmer som velges inn i styret skal ha bopel i eierseksjonen. Styreleder
Annie Ryan og styremedlem Adela Sofie Søiland er ikke på valg.

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:
Rune Hamre (12 stemmer), avgjort gjennom loddtrekking
Robert Myhre (16 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Linn Amundsen
Rune Hamre
Robert Myhre
Tine Aagensen
Varamedlem (2 år)

Følgende ble valgt:
Linn Amundsen (9 stemmer)
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Tine Aagensen (15 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Linn Amundsen
Rune Hamre
Robert Myhre
Tine Aagensen

6. Valg av valgkomité
I henhold til sameiets vedtekter så skal det velges en valgkomite på tre medlemmer på
sameiets årsmøte. Valgkomiteen velges med alminnelig flertall for to år. Også her bør
man tilstrebe at ikke hele valgkomiteen velges samme år.
Det er kun mottatt en kandidat til valgkomitéen.

Valgkomité (2 år)

Følgende ble valgt:
Jasna Stojanovic (23 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Jasna Stojanovic
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