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PROTOKOLL 
for ordinær Generalforsamling i Landskronaveien Borettslag avholdt 23. mars 2017 kl. 

18:00 på Skjetten Sportsklubb klubbhus, Festsalen, Nordens vei 21, 2013 Skjetten 

 

Møtet ble åpnet av:    Nina Kristin Enger 

 

Fra forretningsfører BORI BBL møtte:  Jan Petter Winter 

Den oppsatte saksliste ble referert. 

 

SAK 1 KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder 

 

Valgt ble:   Magne Eilertsen 

 

B) Opptak av navnefortegnelse 

 

Til stede andelseierne: X andelseiere, X fullmakter 

Total: X stemmeberettiget 

 

C) Valg av sekretær og 2 personer til å undertegne protokollen 

 

 Jarle Bryhn ble valgt til sekretær. 

 Tina Rodriguez og Marianne Sætha til å underskrive protokollen. 

 

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

 

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt 

på og erklære denne for lovlig satt. 

 

Vedtak:  ENSTEMMIG VEDTATT 

 

SAK 2 Årsberetning for 2016 

A) Styrets årsberetning for 2016 ble referert og foreslått godkjent 

       Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT 
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SAK 3 Årsoppgjøret for 2016 

A) Årsregnskap for 2016 

Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent. 

 

Vedtak:  ENSTEMMIG VEDTATT 

 

B) Anvendelse av årsresultatet 

Styret foreslår at årsresultatet tillegges opptjent egenkapital 

 

Vedtak:  ENSTEMMIG VEDTATT 

 

SAK 4 Godtgjørelse til tillitsvalgte 

A) Forslag til styrehonorar:  

1. Fra valgkomite: 295 000,- + 3% = 303 850,- til styret 

    4 800,- til valgkomite 

    6 000,- til IT-ansvarlig 

    6 000,- til tilhenger ansvarlig 

       Totalt: 320 650,- 

 

2. Fra beboer: 356 000,- ink. andre honorarer 

3. Fra beboer: 295 000,- eks. andre honorarer 

 

Vedtak:  356 000,-  

(Valgkomite: 4 800,-, IT-ansvarlig: 6 000,-,  

Tilhenger ansvarlig: 6000,-) 

 

Stemmer for: 43. Stemmer mot: 15 

 

SAK 5 Innkomne saker 

Ved fristens utløp 17. februar var det kommet inn tre forslag fra 

andelseiere og ett fra styret. 

A) Forslag fra beboer: Fjerning av papircontainere som erstattes med 

papirsøppelkasse. 
 

Stemmer for: 15  Stemmer mot: 43   (Gyldig) 
 

Vedtak:  FORSLAGET BLE IKKE VEDTATT   

 

B) Forslag fra beboer: Få lov til å sette opp en vegg mellom boden og 

husveggen med eller uten dør. 
 

Stemmer for: 38  Stemmer mot: 20 
 

Vedtak:  FORSLAGET VEDTATT   (Ugyldig) 
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C) Styrets forslag: Endring av vedtekter §1.2 

 

(1) Borettslaget ligger i Skedsmo kommune og skal ha en 
forretningsfører. 

(2) Styret velger den til hver tid best egnede forretningsfører. 
(3) Borettslagets forretningsfører er for tiden BORI BRL 
(4) Forretningsførerens navn i punkt (3) kan endres i vedtektene av 

styret i forhold til inngåtte avtaler. Det samme gjelder for andre 
vedtekts punkt o.l. hvor forretningsførerens navn forekommer. 

 
Stemmer for …………… stemmer mot …………… 

Vedtak:  STYRET TREKKER FORSALGET  

  

D) Forsalg fra beboer (507/Floden): Samtykke til påbygg 

 

Stemmer for: 38  Stemmer mot: 18  (2 stk. har forlatt generalforsamlingen) 

Vedtak:  Påbygg godkjennes under forutsetning av godkjenning 

fra Skedsmo kommune.   (Ugyldig) 

 

SAK 6 Valg av tillitsvalgte 
 

A) Styreleder:  
 

Valgt ble: Nina Kristin Enger (2år) 

 
B) Styremedlem: 

 

Valgt ble: Trine Hasle (2år) 

 
 

C) Varamedlemmer for 1 år: 
 

Valgt ble  1. Thomas V. Lorentzen 

2. Elisabeth Sætha 

3. Martin Strand 

   4. Thomas Haug 

   5. Hero Karimi 

 
 

D) Valgkomite for 1 år: 

 
Valgt ble: Hilde Johansen 

   Jasmin N. Helgesen 

   Torill Higraff 
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E) Valg av 3 delegater og 3 varadelegater til BORI’s Generalforsamling 
mandag den 12. juni 2017 

 
Valgt ble: 
 

            Delegater:      Varadelegater: 

Nina Kristin Enger    Kenneth Bråthen 

Trine Hasle     Marius Kamp Helgesen 

Jens-Realf Båtberget   Thomas V. Lorentzen 

 

 
 
 
Etter Generalforsamlingen har styret følgende sammensetning: 
 

Styreleder:    Nina Kristin Enger 

Styremedlem:  Jens-Realf Båtberget 

Styremedlem:  Kenneth Bråthen 

Styremedlem:   Marius Kamp Helgesen 

Styremedlem:  Trine Hasle 
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Vedlegg til Protokoll fra Generalforsamlingen i  

Landskronaveien Borettslag Torsdag 23. Mars 2017 

 

Innkomne sak 5 B: 

Beboer ber om å få sette opp vegg mellom boden og husveggen med eller uten dør. 

Styret innstilte på at denne saken avvises, da det i tidligere Generalforsamling (trivselsregler) er 

bestemt at det ikke skal bygges nærmere enn 1,5 meter inntil husvegg på begge sider av huset.                                                                         

Brannfaren blir også større dersom vi stabler ting så nære huset.                       

Det skal være fri tilgang til stoppekranene som ligger inntil huset ved evt. vannlekkasje.                                                                                                                           

Styret påpekte også muligheten for at garantien på husene forsvinner ved at vi bygger inntil 

husvegg. 

 

Generalforsamlingen godkjente forslaget til beboer.                                             

For at det ikke skal bygges «fritt», ble det bestemt at styret har fullmakt til å komme med forslag til 
bygging/utforming av veggen.                                                                        
Styret tar kontakt med en fagperson.   
 
Det er ikke lov å bygge noe uten søknad og godkjennelse av styret. 

 

Innkomne sak 5 D: 

Forslag fra beboer – samtykke til påbygg 

Før rehabiliteringen av borettslaget hadde beboer et takoverbygg over terrassen på 18 kvm med to 

fulle levegger. Dette ble det søkt om å gjenoppsette og styret godkjente i 2015 å sette opp bygget 

etter original søknad med vedlegg fra 1984 (tegning som var stemplet i kommunen).        

Styret trodde dette da var godkjent i kommunen, noe det ikke var.                

Dette var en forutsetning for at tidligere tilbygg fikk bygges opp igjen etter rehabilitering. 

Beboer har bygget opp terrassen og isolert leveggene pluss satt inn en heve/skyvedør, så deler av 

terrassen har blitt et uoriginal isolert tilbygg.      

Styret har tidligere godkjent at bygget kunne stå dersom de fjernet heve/skyvedøren. Noe beboer 

ikke var enig i. 

 

Styret innstilte på at saken skulle avslås. Dette er en fasadeendring som styret ikke har fullmakt til å 

godkjenne. Ihht til Skjettenhåndboka side 98 pkt. 3 kreves det at alle isolerte rom skal bygges etter 

vanlig rutine, dvs. som en kube med isolert såle og rett tak. 

Generalforsamlingen godkjente tilbygget, mot at det blir godkjent i kommunen. 

Begge parter hadde advokat med på Generalforsmalingen. 
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