Protokoll til ekstraordinært årsmøte 2021 for Tiedemannsbyen
Utsiktskva. SE
Organisasjonsnummer: 820721802
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 25. mars kl. 16:00 til 31. mars kl. 16:00.
Antall stemmeberettigede som deltok: 96.
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: 78
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 18
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
2. Valg av protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Styrets innstilling
Styret foreslår Berit Mathisen og Eirik Vigeland
Vedtak
Berit Mathisen og Eirik Vigeland er valgt.
Antall stemmer for vedtak: 77
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 19
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
3. Honorar til styret for perioden 2020/21
Styret registrerer de innspill vedrørende styrehonorar som har kommet i løpet av det
ordinære årsmøtet og ser at f lertallet ønsker at styrets honorar skal ligge på et lavere nivå
enn hva styret selv har foreslått. Bakgrunnen for styrets forslag i det ordinære møtet er
begrunnet, men det er f lertallet i sameiet som avgjør. Styret har derfor tatt med seg de
innspill som har kommet i løpet av møtet, og fremmer derfor forslag om fjorårets beløp, kr
254 000. Styret ber årsmøtet støtte styret med dette honoraret slik at avtroppende
medlemmer får en godtgjørelse for allerede utført arbeid på vegne av fellesskapet.
Vedtak
Honorar til styret for perioden 2020/21 foreslås satt til kr 254 000
Antall stemmer for vedtak: 76
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Antall stemmer mot: 6
Antall blanke stemmer: 14
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
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Signert VBM, VEV, MSS
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Signerende parter
Vitne: Berit Mathisen/s/ (VBM)
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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 matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk
verifisere at dokumentet er originalt på: https://scrive.com/verify
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