Protokoll til årsmøte 2022 for Marienfryd Hus C3 Sameiet
Organisasjonsnummer: 914248426
Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 23. mars kl. 09:00 til 28. mars kl. 13:00.
Antall stemmeberettigede som deltok: 19.
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: 14
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Forslag til vedtak:
Sabine Bartler og Kristian Lange er valgt.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 14
Antall stemmer mot vedtaket: 0
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Årsrapport og årsregnskap
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Styret foreslår at årets resultat, kr - 5 547,-, dekkes av egenkapital.
Forslag til vedtak:
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat dekkes av egenkapital.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 14
Antall stemmer mot vedtaket: 0
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Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Fastsettelse av honorarer
Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 90 000,-.
Styrets innstilling
Det er til tider krevende og mange oppgaver og håndtere, så styret mener det er
passende med en økning. Det er uansett en lav timelønn.
Forslag til vedtak:
Styrets godtgjørelse settes til kr 90 000,-.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 12
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 6
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. Valg av tillitsvalgte

Styreleder (2 år)
Følgende ble valgt:
Tone Johansen (13 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Tone Johansen
Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Sabine Bartler (12 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Sabine Bartler
Varamedlem (1 år)
Følgende ble valgt:
Kristian Lange (11 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Kristian Lange
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Navnet norsk BankID oppga var "Jennica Sabine Bartler"
Navnet norsk BankID oppga var "TONE JOHANSEN"
BankID issued by "BankID - Bankenes ID-tjeneste AS"
2021-07-18 17:35:03 CEST (+0200)
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Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer
informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe
Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet,
kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel
utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk
forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres
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