Protokoll til årsmøte 2022 for Marienfryd Hus C1 Eierseksjons
Organisasjonsnummer: 911707691
Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 7. mars kl. 09:00 til 14. mars kl. 09:00.
Antall stemmeberettigede som deltok: 24.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Konstituering
Da årsmøtet avholdes digitalt uten samtidig deltagelse må punktet valg av møteleder
utgå. Tilsvarende gjelder for godkjenning av de stemmeberettigede. Protokoll blir
etablert av den digitale årsmøte applikasjon fra OBOS.
Styrets innstilling
Styret foreslår at møteinnkalling godkjennes
Forslag til vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 20
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitne
Valg av en sameier til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Styrets innstilling
Hilde Olsen (H0305) velges som protokollvitne.
Forslag til vedtak:
Hilde Olsen (H0305) velges som protokollvitne
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 20
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Årsrapport og årsregnskap
Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
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Styrets innstilling
Styret foreslår at Årsrapport og årsregnskap godkjennes slik det er fremlagt.
Forslag til vedtak:
Årsrapport og årsregnskap godkjennes slik det er fremlagt.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 20
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Fastsettelse av honorarer
Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 70 000,- i tråd med sameiets budsjett for 2021.
Styrets innstilling
Styrets godtgjørelse settes til kr 70 000,Forslag til vedtak:
Styrets godtgjørelse settes til kr 70 000,Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 19
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. Styrehonorar for 2022
Styrets honorar foreslås økt til kr 80 000,-, slik det fremgår av budsjett for 2022.
Dette begrunnes med vurdering mot sammenlignbare sameier, samt nabo sameier på
Marienfryd. Styret viser også til OBOS analyse av 3300 boligselskap, publisert av: Henrik
Sørlie, Bolig og Miljø nr. 6. 2020
Styrets innstilling
Styrets honorar foreslås økt til kr 80 000,- for 2022
Forslag til vedtak:
Styrets honorar settes til kr 80 000,- for 2022
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 18
Antall stemmer mot vedtaket: 2
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Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

6. Individuelle vannmålere
Regnskapet for Marienfryd C1 Boligsameie viser en betydelig økning av
energikostnader i 2021. Som hos f lere av våre nabosameier på Marienfryd vil styret
foreslå for årsmøtet at vi går over til individuell måling av fjernvarme til oppvarming og
forbruk.
Styret har innhentet erfaring fra andre sameier/borettslag som har erfaring med
individuelle vannmålere, samt hatt dialog med nabo sameier som også jobber med
samme sak. Forespørsler til leverandører er sendt ut, og tilbud er mottatt.
Se vedlagte memo som forklarer hvordan en løsning med individuelle vannmålere
fungerer, og videre begrunner styrets innstilling.
Styrets innstilling
Styret ber om fullmakt til å ferdig forhandle avtale med leverandør, samt implementere
løsning som beskrevet i memo "Individuelle vannmålere".
Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å ferdig forhandle avtale med leverandør, samt implementere
løsning som beskrevet i memo "Individuelle vannmålere".
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 16
Antall stemmer mot vedtaket: 4
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

7. Endring av vedtekter
Vedtektene endres slik at de er i tråd med avholdelse av digitale årsmøter, og således
overensstemmende med gjeldende lovgivning.
Styrets innstilling
Styret foreslår at vedtektene for MARIENFRYD HUS C1 EIERSEKSJONSSAMEIE, §§ 10
- 13, endres som vist i vedlegg. Endringene er merket med rød tekst.
Forslag til vedtak:
Vedtektene for MARIENFRYD HUS C1 EIERSEKSJONSSAMEIE, §§ 10 - 13, endres som
vist i vedlegg. Endringene er merket med rød tekst.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 20
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Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: To tredjedels (67%)

8. Valg av tillitsvalgte
Hele styret er på valg, og to varamedlemmer må også velges av dette årsmøtet.
Innstilling
Valgkomité består av Tomas B. Torsen (H0108) og Knut Johannessen (H0507). Styret
har fulgt valgkomitéens innstilling.

Styreleder (2 år)
Følgende ble valgt:
Dagf inn Solend (17 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Dagf inn Solend
Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Kim Fagervold (18 stemmer)
Stef fen Sjøthun (17 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Kim Fagervold
Stef fen Sjøthun
Varamedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Käthe Lise Hermstad (17 stemmer)
Øivind Rønning (17 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Käthe Lise Hermstad
Øivind Rønning

9. Valgkomité
Valgkomité foreslås gjenvalgt.
Innstilling
Styret har fulgt valgkomitéens innstilling.
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Medlem (1 år)
Følgende ble valgt:
Knut Johannessen (18 stemmer)
Tomas B. Torsen (18 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Knut Johannessen
Tomas B. Torsen
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