PROTOKOLL ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING
Årsmøte i Skogen 1 Huseierforening ble avholdt onsdag 09. april 2014 kl. 19.00 på Vallerud Velhus,
Glenneveien 80, 1476 Rasta. Husstander representert var 33 av 108, hvorav 1 via fullmakt.
Dagsorden:
1. Konstituering
a) Valg av møteleder:
Valgt: Styreleder, Irene Solmark.
b) Opptak av navnefortegnelse: 33 av 108 hustander representert (1 v/ fullmakt)
c) Valg av sekretær:
Valgt: Styremedlem, Marius Engstrøm.
d) Valg av 2 personer til å undertegne protokollen:
Valgt: Wenche Olberg, Nissetunet 10 og Morten Larsen, Nissetunet 4.
e) Godkjenning av innkallingen;
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.
2. Årsberetning for 2013:
- Årsberetningens hovedpunkter ble opplest
- Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
3. Årsoppgjøret for 2013
-

a) Regnskap 2013:
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av styret.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

-

b) Budsjett 2014:
Budsjettet ble gjennomgått og kommentert av styret.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

-

c) Anvendelse av årsresultatet:
Vedtak: Styrets forslag til overføring av overskuddet til egenkapital ble enstemmig
godkjent.

4. Godtgjørelser: Styrehonorar fremlegges.
- Valgkomiteens innstilling til beløpets størrelse ble fremsatt.
-

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent, sum kr. 50.000,-.

5. Forslag til vedtektsendring
- Forslagsteksten fra styret med begrunnelsen for vedtektsendringen ble lest opp. Den
gamle vedtektsteksten ble lest opp. Forslaget til den nye vedtektsteksten ble lest opp.
- Vedtak: Vedtektsendringen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Ordlyd vedtatt vedrørende bruk av strøm i garasjene:
-

Tilkobling av elektrisk utstyr i garasjene som trekker mye strøm over lengre tid og/eller på
regelmessig basis er ikke tillatt. Tilkobling i garasjene for lading av elektriske biler,
herunder andre elektriske kjøretøy, er ikke tillatt. Det er tillatt å bruke motorvarmer med
tidsur. Oppvarming av garasjen er ikke tillatt.

6. Valg
a) Forslag til styremedlemskandidater legges frem for årsmøtet.
-

Styrets forslag til kandidater ble lagt frem for årsmøtet:
Kandidat 1:
Kandidat 2:

-

Sara Kazimierski.
Line Merethe Kjos.

b) Kandidater fra salen kan melde seg.
Ingen kandidater fra salen meldte seg.
c) Valg av 2 nye styremedlemmer for 2 år:

- Valg: Styrets forslag til nye styremedlemmer ble enstemmig vedtatt.
Styremedlemmer valgt er:
Marius Engstrøm, Huldretunet 34 (gjenvalgt)
Trond Stenvik, Espentunet 4 (gjenvalg)
Ingolf Fosse, Tussetunet 6 (gjenvalgt)
Lars Stenshagen, Espentunet 8 (gjenvalgt)
Sara Kazimierski, Huldretunet 29 (ny)
Line Merethe Kjos, Huldretunet 14 (ny)
d) Valg av valgkomité for 1 år:
- 2 personer fra salen meldte seg.
- Vedtak: Valgt valgkomité for ett år er:
Toril Fjellanger, Perstunet 8
Gro Gundersen, Perstunet 6
7. Innkomne forslag
a) Avskaffe ordningen med felles container om våren til vår-rydding:
- Styrets redegjørelse rundt forlaget ble lest opp.
- Forslagsteksten fra forslagsstillere ble lest opp.
Votering: De 33 fremmøtte leverte anonymt inn sine stemmesedler som ble telt opp.
Ja til Container i 2015 og fremover: 8 stemmer.
Nei til Container i 2015 og fremover: 25 stemmer.
Vedtak: Ordningen med felles container til vår-rydding avskaffes fra 2015.
Møteleder takket for oppmøtet og møtet heves.

Rasta, 09.04.2014

………………………………………………….
Wenche Olberg (signert)

………………………………………………..
Morten Larsen (signert)

