
 

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sverresgate 1-3 Borettslag  
Dato 06.05.2013 Kl. 18.00.  
Møtested: Hammersborg Torg 1. 
 

Tilstede var 16 andelseiere og 1 med fullmakt 
til sammen 17 stemmeberettigede. 
 

Fra forretningsfører møtte Vidar Karlstad. 
Møtet ble åpnet av styrets leder Arnt Ove Bjørkum. 
 

1.  Konstituering 
A) Valg av møteleder 

Som møteleder ble foreslått Vidar Karlstad 
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 minst en andelseier til å underskrive protokollen 
Som referent ble Vidar Karlstad foreslått, og til å underskrive protokollen  
ble foreslått Konrad A. Malizewski  

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. Årsberetning og årsregnskap for 2012 
Protokolltilførsel: For å sikre en god dialog under behandling av årsberetning, 
regnskap og innkomne forslag er det viktig at andelseierne ber om ordet og at 
møteleder styrer forsamlingen. 

 
A) Årsberetning og regnskap  
 Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått  

og foreslått godkjent. 
Vedtak: Godkjent 
 

B) Overføring av årets resultat til balansen 
Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 

Vedtak: Godkjent  
 

3. Godtgjørelse til styret 
Godtgjørelse til styret 

 Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 60.000,- 
Vedtak: Godkjent 
 

 



 

 

4.  Innkomne forslag 
 A) Dekning av skader/hærverk på biler 
  
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Generalforsamlingen vil allikevel bemerke at dette er en 
spesiell sak. På den måte må ikke denne saken skape presedens for eventuelt 
liknende saker i fremtiden. Det kommende styret bes utforme klare retningslinjer for 
grensesnittet mellom borettslagets ansvar kontra andelseiernes ansvar. 
 

5. Valg av tillitsvalgte 
A) Som leder for 1 år ble det foreslått    Marianne Andenæs 
 
Vedtak:  Valgt ved akklamasjon 
 

B) Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått  Patrick Shaw Iversen 
             Stian Petter Pettersen( 1 år) 
 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 

C) Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Konrad A. Malizewski 
             Lise Swensen 
 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 
 

 

 

Generalforsamlingen ble hevet kl 19.50. 
Protokollen godkjennes av undertegnede: 
 

Vidar Karlstad/s/         

Møteleder            
   
Konrad A. Malizewski/s/       

Protokollvitne          
 

 


