
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Sverresgate 1-3 Borettslag 
den 30.11.2011 kl. 18.00.   
 
Møtested : Obos Eiendomsforvaltning, Hammersborg Torg 1. 
 
Tilstede var 7 andelseiere og 3 med fullmakt, 
til sammen 10 stemmeberettigede. 
 
Fra forretningsfører møtte Ragnvald Svendby. 
Møtet ble åpnet av Ragnvald Svendby 
 
1 – Konstituering 
A. Valg av møteleder 

Som møteleder ble foreslått Ragnvald Svendby 
Vedtak :  Valgt 
 
B. Opptak av navnefortegnelse 

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at 
vedkommende eier var tilstede. 

Vedtak :  Godkjent 
 
C. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen 

Som referent ble Ragnvald Svendby foreslått, og til å underskrive protokollen 
Konrad Malizewski og Lise Swensen. 

Vedtak :  Valgt 
 
D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 
 Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på,  

og erklære møtet for lovlig satt. 
Vedtak :  Godkjent 
 
 
2 –  Forslag  

A) Avdragsfrihet og sammenslåing av lån 
Selskapet har i utgangspunktet mottatt finansieringstilbud fra DnB, men dette lar seg 
ikke gjennomføre grunnet manglende garantier fra utbygger. Man er derfor nødt til å 
fortsette engasjementet i Storebrand.  

 
Selskapet har pr i dag tre lån med forskjellig avdragsfrihet og løpetid. Man har nå fått 
tilbud om å samle dette i ett lån med tre års avdragsfrihet og 20 år nedbetaling. Styret 
ber med dette generalforsamlingen om fullmakt til å gjennomføre denne endringen.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B) Bytte av leverandør for kabel-tv og internett 
Styret har forhandlet frem ny kollektiv avtale vedrørende kabel-tv og internett med 
Viken. Hovedpunktene i denne avtalen følger vedlagt, samt at det vil bli orientert om 
forskjellene på generalforsamlingen. 
 
Styret ber videre om fullmakt til å fortsette forhandlingene med Viken, og å inngå ny 
avtale.  

 
Vedtak :  Vedtatt med 9 mot 1 stemme 

 
 
 
Generalforsamlingen ble hevet kl 19.10 
Protokollen godkjennes av undertegnede 
 
Ragnvald Svendby/s/         
Møteleder/referent 
   
Konrad Malizewski/s/        Lise Swensen/s/ 
Protokollvitne          Protokollvitne 
 


