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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hovin Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 08.05.2019 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Vaskeriet 

Til stede: 57 andelseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 57 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Morten Wiker Røstengen. 
 

Møtet ble åpnet av Mia Kværna. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pedersen foreslått. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse avkryssing på fremmøtelisten 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 Morten Wiker Røstengen foreslått. Som protokollvitne ble  
 

Lasse Vogt Pettersen og Aslaug Vaksvik foreslått. 

Vedtak: Godkjent 

 

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 2018 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 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 400 000. 

Vedtak: Godkjent 

 

Godtgjørelse til prosjekt branntetting ble foreslått satt til kr 20 000 

 

Vedtak: Godkjent 

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

 

A Sykkelparkering 

 

For de i borettslaget som ikke har fellesbod på bakkeplan ville det vært fint med trygg og enkel 

sykkelparkering. 

 

Forslag til vedtak 

Sette opp låsbare sykkelparkeringer på borettslagets område. 

Styrets innstilling:  

 

Styret er i gang med å undersøke muligheten til å sette opp utendørs sykkelbokser i Hovin 

Borettslag. 

 

Boksene har tak og vegger og vil kunne låses individuelt. Vi har til en viss grad også påvirkning 

på farge og form. 

 

Vi er foreløpig i dialog med flere aktører, og prisbildet ligger mellom 17 000 og 25 000 per plass. 

Da dette er en forholdsvis stor investering, er vi i gang med å vurdere ulike former for 

finansiering.  

 

Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utarbeide forslag som 

presenteres på en fremtidig generalforsamling. 

 

 

B Salg av kjellerareal i SJV 23 

Saksframstilling: 

 

Vi søker herved om å få kjøpe rom i kjelleren som ligger rett under leiligheten vår og deretter 

knytte dette kjellerrommet til leiligheten vår med en trapp. Rommet er på ca 27 km2 og er adskilt 

fra andre kjellerboder og kjellerrom. Hvis saken godkjennes, vil kjøp og utbygging bli utført i tråd 

med retningslinjer og i samarbeid med styret i borettslaget. 

Styrets innstilling: 

Før bygging kan starte: 

• Befaring med representant for styret og vaktmester. 
• Beboer gjøres kjent med videre prosess, og tar stilling til om det fortsatt er ønskelig å 

kjøpe tilstøtende areal. 
• Styret bestiller og bekoster takstmann. 
• Saken legges frem for generalforsamlingen (med positiv/negativ innstilling fra styret). 

Saken bør inneholde en plantegning og litt om prosess. 
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Dersom generalforsamlingen stemmer i favør av utbygging: 

Beboer må stå som oppdragsgiver hos arkitekt og arkitekten skal utarbeide tegninger for 

kjelleretasje og overliggende etasje, 

snitt og fasader i målestokk 1: 100 eller 1:50. Planer og fasader skal omfatte hele blokkens 

lengde. 

Tegninger fremlegges for styret parallelt med at det søkes rammetillatelse hos Plan-og 

bygningsetaten. 

Borettslaget står som søker til Plan- og Bygningsetaten, da arealet eies av Hovin Borettslag. 

  

Alle kostnader til arkitekt og Plan- og Bygningsetaten dekkes av andelseier, uavhengig av utfall 

og om det blir iverksatt utkjøp. 

  

Dersom godkjenning gis av Plan- og Bygningsetaten, inngås en kjøpskontrakt mellom 

andelseier og styret i Hovin Borettslag. 

Godkjenning for utkjøp bortfaller etter ett år dersom ikke andelseier har satt i gang prosess som 

nevnt ovenfor. 

  

Når offentlig godkjennelse foreligger og avtale er gjort med Hovin Borettslag: 

Andelseier som søker om byggetillatelse må selv søke om igangsettingstillatelse m.v. Dette 

gjøres via arkitekten som blir ansvarsretter for utbyggingen. 

  

Andelseier er ansvarlig ovenfor offentlig myndigheter, andelseier er byggherre. 

  

Den enkelte byggherre skaffer selv ansvarshavende for sin utbygging. Entreprenør som blir 

valgt av byggherre, må være en godkjent entreprenør og inneha alle godkjenninger og 

forsikringer. Kopi av dette skal forelegges styret før utbygging igangsettes.  

  

Som garanti for fullføring av prosjektet til rett tid, og for erstatning av evt. skader, skal byggherre 

stille et garantibeløp på 50 000 kr ovenfor borettslaget til bankkonto borettslaget disponerer. 

Denne skal være stilt før utbygging igangsettes. Bank eller forsikringsgaranti på samme beløp 

kan godtas. Beløpet tilbakebetales helt eller delvis når ferdigattest foreligger og evt. skader på 

borettslagets eiendom er utbedret. På tilsvarende måte vil bank eller forsikringsgaranti slettes. 

  

Arbeidet kan ikke igangsettes før styret og bygningsmyndigheter har gitt igangsettingstillatelse. 

Før skriftlig godkjenning gis av styret, må styret ha mottatt kopi av approbasjon og ansvarsrett, 

evt. andre offentlige tillatelser, dokumentasjon på at garanti på kr. 50 000,-er stilt samt 

dokumentasjon på at forsikring for utbyggingen er tegnet(entreprenør). Videre kreves det at 

andelseier har undertegnet egenerklæring før skriftlig tillatelse til igangsetting gis. 
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Byggeperioden: 

Alle kostnader tilfaller byggherre, med unntak av kostander til taksering av areal som skal 

bygges ut. 

  

Byggherre må selv tegne de nødvendige forsikringer i byggeperioden. Dokumentasjon på at 

forsikring er tegnet må forelegges styret før utbygging starter. Dette kan være entreprenør sin 

forsikring for prosjekt-/entreprenør. Når borettslaget mottar ferdigmelding tegner borettslaget 

bygningsforsikring. 

  

Byggherre er fullt ansvarlig for alle skader på borettslagets eiendom under byggeperioden. 

Styret kan pålegge byggherre å reparere/erstatte skader innen nærmere angitte frister. 

  

Byggearbeidet skal utføres i henhold til søknad om byggetillatelse og alt arbeid som utføres skal 

såvel innvendig som utvendig være fagmessig utført og oppfylle alle de til enhver tid gjeldende 

bygningsmessige forskrifter. Det gis ikke tillatelse til utbygging i egen regi. Det er kun innvendig 

arbeid som ikke omfattes av rammeavtalen som kan utføres i egen regi, i likhet med innvendig 

vedlikehold man selv kan utføre innenfor egen bolig. 

  

Den enkelte utbygger får et generelt tillegg i husleien som følge av at borettslagets utgifter vil 

øke. 

I tillegg skal utbygger betale et engangsvederlag på kr 100 000. 

  

Arealet kan ikke benyttes før ferdigmelding foreligger. Styret har rett til å foreta ferdigbefaring. 

 

Vedtak: Forslaget vedtatt mot 7 stemmer 
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C: Endring av vedtekter punkt 8.1 (1). Krever 2/3 av de stemmeberettigede  

Innsendt av styret 

 

Grunnet at det er vanskelig å få fylt opp styreposisjoner ønsker styret at vedtektene endres til at 

det fast velges inn 2 vara i stedet for det antall styremedlemmer som er valgt. 

 

Punkt 8.1 (1) endres fra 

Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer med 

like mange varamedlemmer. 

 

Til 

 

Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer med 

2 varamedlemmer. 

 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Mia Malo Kværna foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Ingrid Ihle Pedersen foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Kristin Flood Strøm foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Anna Gjertsen foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Gaute D Jensen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

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

Delegert  Mia Malo Kværna og Karine Kristiansen 

Varadelegert Ingrid Ihle Pedersen og Kristin Flood Strøm 

Vedtak: Valgt 

 

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Ingrid Ihle Pedersen og Kristin Flood Strøm 

  

Vedtak: Valgt 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 19:20.  Protokollen signeres av 

 

Møteleder      Fører av protokollen 

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

Protokollvitne      Protokollvitne 

Aslaug Vaksvik/s/     Lasse Vogt Pettersen/s/  


