
 

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hovin Borettslag 

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

Møtedato: 30.04.2014 

Møtetidspunkt: 19:30 

Møtested: Hasle Skole 

Til stede: 57 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 62 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Morten Røstengen. 

Møtet ble åpnet av Anne Karine Nymoen 

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

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen foreslått. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Opptak av navnefortegnelse 

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 referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen 

Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og til å signere protokollen ble Bjørn Erik 

Hanssen og Erlend Fitje foreslått. 

Vedtak: Godkjent 

 

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

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

møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

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

2 Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2013 

 

A Behandling av årsberetning og regnskap 

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2013 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 styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000. 

Vedtak: Godkjent 

 

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

 



 

 

4 Behandling av innkomne forslag og saker 

A Oppgradering av TV og Internett (fiber) 

Kort saksfremstilling: Styret har utredet mulighet for fiber i Hovin Borettslag etter flere 
forespørsler fra beboere. Ønsket er at alle beboere skal få tilgang til raskere Internett 
enn den løsningen som tilbys i dag gjennom en eldre koax-ledning. 
 

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen. 

 
Forslag til vedtak: Hovin Borettslag vedtar at styret kan gå videre med Viken 
Fiber/Altibox som totalleverandør av fiber og digital-tv.   
 
Benkeforslag fra styret : Hovin Borettslag vedtar at styret kan gå videre med å tegne 
avtale om fiber og digital tv. Styret får fullmakt til å velge endelig leverandør og det beste 
totalt tilbudet 
 

Vedtak: Vedtatt 35 mot 23 stemmer. 

 

Ble stemt over om tilbudet skulle fremlegges for en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Vedtak: Forslaget falt 30 mot 28 stemmer 

 

 

B Hundehold 

Kort saksfremstilling: Forslag om å tillate hun i borettslag 

 

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen. 

 

Forslag til vedtak: Styret mener at hundehold fortsatt ikke bør være tillatt og innstiller på 

at forslaget avvises. Dersom generalforsamlingen ønsker å åpne for hundehold, mener 

styret at ordlyden i vedtektene bør være mer generell enn det opprinnelige forslaget (se 

styrets sekundærforslag). 

Primærforslag: Forslaget avvises. 

Sekundærforslag: Forslaget vedtas. Ny ordlyd i vedtektene blir: Hundehold er tillatt så 

fremt det ikke er til sjenanse for andre beboere. 

 

Vedtak: Forslaget avist mot 19 stemmer, primærforslag fra styret vedtatt. 

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

5 Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Line Madelene Kirkeby foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Marianne Høsaas foreslått. 

Som styremedlem for 1 år, ble Reidun Blankholm forslått. 

Vedtak: Valgt 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Marte Føynum Grotliheimir foreslått 

Som varamedlem for 1 år, ble Sondre Asphaug foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Gyda Beisland foreslått. 

Vedtak: Valgt. 

 



 

 

D Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble Anne Karine Nymoen og Sondre Asphaug 

foreslått. 

Vedtak: Valgt. 

 

E Som delegert med varadelegert for OBOS medlemslag til generalforsamlingen i OBOS 

ble foreslått:  

Delegert  Reidun Blankholm 

Delegert  Line Madeleine Kirkeby 

 

 

Varadelegert Anne Karine Nymoen 

Varadelegert Guro Lundene Gladhaug 

Vedtak: Valgt.  

 

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

Møtet ble hevet kl.: 21:25.  Protokollen signeres av 

 

 

møteleder      referent 

Tor Kjetil Dedekam Pederssen /s/   Morten Røstengen /s/ 

 

 

protokollvitne      protokollvitne  

Erlend Fitje /s/      Bjørn Erik Hanssen /s/ 

 

 

 

 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Anne Karine Nymoen   SJV 25    2013-2015 

Styremedlem Line Madelene Kirkeby  SJV 5     2014-2016 

Styremedlem Marianne Høksaas   SJV 20    2014-2016 

Styremedlem Reidun Blankholm   SJV 10    2014-2015 

Styremedlem Guro Lundene Gladhaug  SJV 55    2013-2015 

 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 

Oslo den 30.04.2014 

 

 


