Protokoll fra

ORDINÆRT ÅRSMØTE I

Olatunet Boligsameie
Torsdag 12. april 2018 kl. 18.00 ble det avholdt ordinært årsmøte i Olatunet Boligsameie
i Sebra Forvaltnings lokaler i Gladengveien 1.
Tilstede var 9 seksjonseiere i henhold til innleverte registreringsblanketter, og 0 med fullmakt.
Til sammen 9 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører Sebra Forvaltning AS møtte Ingvild Falkenberg Udahl

1.KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått: Trond Mosleth
Vedtak: Godkjent

B) Valg av referent
Som referent ble foreslått: Ingvild Falkenberg Udahl
Vedtak: Godkjent

Valg av protokollvitne
Som protokollvitne ble foreslått: Line Falkenberg
Vedtak: Godkjent

C) Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblanketter/signatur på oppmøteliste, og
innleverte fullmakter, som bevis for at vedkommende seksjon var representert.
Vedtak: Godkjent

D) Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måte årsmøtet var innkalt og erklære dette for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent

2. ÅRSBERETNING FOR 2017
Styrets årsberetning for 2017 ble referert og foreslått tatt til etterretning.
Vedtak: Tatt til etterretning

3. ÅRSREGNSKAPET 2017
Regnskapet ble referert og foreslått godkjent.
Styret foreslår at årets resultat kr 106 950 overføres balansen til konto for egenkapital.
Vedtak: Godkjent

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR
Styret godtgjøres ikke.
Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2017 foreslås godkjent etter regning
Vedtak: Godkjent

5.

INNKOMNE SAKER

A) Ny TV-løsning for Olatunet.
Styret har den siste tiden vært i kontakt med en leverandør av kabel-tv, antenner etc. for å finne
en løsning på TV-signal til beboerne.
Vi har fått et tilbud på en løsning som kan benyttes på Olatunet, men det krever en investering
på ca. 100.000,- forutsatt at alle 14 sameiere er med på løsningen.
Løsningen går ut på at det monteres en felles parabol og at det kables fra denne med en kabel
inn til hver leilighet. Prisen er inkludert ett uttak i hver boenhet men man kan ha inntil 4 uttak.
Eventuelle ekstra uttak må bestilles og betales separat.
I tillegg må hver enkelt sameier besørge og betale for decoder og abonnement hos Canal
Digital. Vi jobber med å få til en felles abonnementsordning med Canal Digital og håper å
være i mål til årsmøtet den 12. april.

Styret ønsker at årsmøtet tar stilling til:
1) Olatunet v/styret bestiller tv-løsningen med felles parabol og ny kabling. (JA/NEI)
Vedtak: Ja, vedtatt med 7 stemmer for, 2 avholdende (blanke).
2) Dersom det besluttes at pkt. 1 skal iverksettes; Olatunet v/styret bestiller en felles løsning
med abonnement og decodere for hele sameiet. (JA/NEI)
Vedtak: Ja, vedtatt med 7 stemmer for, 2 avholdende (blanke).

6. VALG
A) Valg av 1 styremedlem for 2 år
Som styremedlem for 2 år ble foreslått: Tone Eilertsen
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet hevet kl. 1900

Oslo, 12 april 2018

Trond Mosleth/s/
Møteleder

Ingvild Falkenberg Udahl/s/
Referent

Line Falkenberg/s/
Protokollvitne

Etter ordinært årsmøte 12.4.18.består styret av:
Leder

:

Trond Mosleth

2017-2019

Styremedlem :

Tone Eilertsen

2018-2020

Styremedlem :

Fredrik Dahlen

2017-2019

Varamedlem :

Line Falkenberg

2017-2019
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Sebra Forvaltning AS

