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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 12.06.2018 

Møtetidspunkt: 19:00 

Møtested: Sportsveien borettslag 

Til stede: 24 andelseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 30 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Victoria Smith-Venaas. 
 

Møtet ble åpnet av Birgitte Baglo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Carl Fredrik Arntzen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Victoria Smith-Venaas foreslått. Som protokollvitne ble  

Kristine Hessvik foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 60 000. 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Behandling av innkomne forslag og saker

A) Forslag fra styret vedr. dyrehold

Styret i Lysehagan borettslag foreslår en endring i husordensreglene om dyrehold i

Lysehagan borettslag.

Det foreslås at husdyr tillattes i borettslaget dersom gode grunner taler for dyreholdet og

det ikke er til ulempe for de øvrige beboerne.

Følgende ordlyd foreslås som erstatning for nåværende tekst:

DYREHOLD

«Det er tillatt å ha husdyr boende i borettslaget dersom gode grunner taler for det og det

ikke er til ulempe for de øvrige beboerne. Det må søkes styret for å få ha husdyr, og før

søknaden sendes styret, skal søkeren få bekreftelse (muntlig eller skriftlig) fra

beboere/andelseiere i egen oppgang om at dyreholdet ikke er til ulempe for dem.

Søknad sendes styret per e-post lysehagan@styrerommet.net.»

Vedtak: Enstemmig vedtatt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Tom Erik Grimslid foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

B Som styremedlem for 2 år, ble Kristine Hessvik foreslått. 

Som styremedlem for 1 år, ble Lars Nerland foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

C Som varamedlem for 1 år, ble Truls Dahl foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Jan Morten Solhaug foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: 

Delegert  Tom Erik Grimslid 

Varadelegert Jeanette Valeur 

Vedtak: Valg ved akklamasjon 

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått 

Vedtak: Styret får fullmakt til å oppnevne en valgkomité. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 19:45.  Protokollen signeres av 

Carl Fredrk Arntzen /s/ Victoria Smith-Venaas /s/ 

Møteleder Fører av protokollen 

Kristine Hessvik /s/ 

Protokollvitne  

mailto:lysehagan@styrerommet.net.
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Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Tom Erik Grimslid   Lysehagan 71    2018-2019 

Nestleder Jeanette Valeur   Lysehagan 73    2017-2019 

Styremedlem Kristine Hessvik   Lysehagan 73    2018-2020 

Styremedlem Lars Nerland    Lysehagan 63    2018-2019 

 

 


