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1. Godkjenning av innkalling og fullmakter:  
 
Fra vedtektene:  
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 30 stemmeberettigede medlemmer 
(inkludert fullmakter) er til stede. Den treffer sine vedtak med simpelt flertall. Vedtektsendring 
krever tilslutning fra minst 60 stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har møteleder 
dobbeltstemme. Innkallelse til Generalforsamling skjer skriftlig med tre ukers varsel. Innkallelsen 
skal være ledsaget av forslag til dagsorden, utskrift fra årsregnskapet, årsberetning, forslag til 
tillitsmenn, samt en kort orientering om de saker som forøvrig skal behandles.  
 
Antall fremmøtte: ………………………..……  Antall fullmakter: ………..……………………  
 
Vedtak: …………………………….……….  

 
2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen:  
 
Styrets forslag:  
 
Ordstyrer:  Niels Christian Boman, Stian Kristensensvei 108  
Referent:  Terje Åmås, Skytten 85, sekretær i Skytten Huseierforening  
 
Til å undertegne protokollen:  
 
1: Navn: ……………………………………... Adresse: …………….…………………………….  
 
2: Navn: ……………………………………... Adresse: ……………………….………………….  

 
Vedtak:……………………………………  
 
 
3. Årsberetning:  
 
Styret har siden forrige Generalforsamling hatt følgende sammensetning:  
 
Navn     Adresse    Verv  
 
Robert Spangen  Skytten 29   Leder 
 
Morten Opsal   Skytten 5   Kasserer  
 
Terje Åmås   Skytten 85   Sekretær 
 
Thorbjørn Evensen  Stian Kr. vei 66   Styremedlem (1)  
 
Øystein Fuentes-Gauslaa Skytten 39   Styremedlem (2)  
 
Unni Evensen   Stian Kr. Vei 44   Styremedlem (3) 



Det har vært avholdt 4 styremøter siden forrige Generalforsamling, styret har også samarbeidet 
tett utover dette. Styret har i tillegg til ordinær drift av Skytten Huseierforening jobbet med 
følgende saker siden forrige Generalforsamling:  
 

 Dugnad: Dugnad er gjennomført som planlagt i mai 2011.  

 Oppdatering av beboerlister/medlemskontingent:   Medlemslistene er oppdatert.             
2 beboere hadde utestående medlemskontingent ved årsskiftet.  

 Henvendelse om samordning av påmelding til utskifting av vinduer. Styret vil ikke selv 
organisere en slik påmelding, men åpner for at andre beboere kan gjennomføre en slik 
samordning. 

 Styret har kommet med råd/veiledning i en sak mellom to beboere rundt 
stenging/åpning av felles utekran. 

 Belysningen ved garasjeanlegget skytten øst er vedlikeholdt. 2 veilys på vårt område er 
innmeldt mørke, og utbedret av Hafslund. 

 Styret har tatt ned huskene på lekeplassen Skytten Øst, da disse var i dårlig forfatning. 
Pris på nye husker er innhentet, og vil bli kjøpt/montert til våren. Styret skal også ta en 
gjennomgang i neste styreperiode vedr. våre lekeplasser, i forhold til krav på HMS 
dokumentasjon etc. rundt slike. 

 Henvendelse fra Stian Kr. Vei 52 om skade på vei og hage. Bilene som henter søppel og 
restavfall skader veistumpen mellom nr. 50-52. Veien smuldres opp inn mot husrekkene, 
og bilene kjører lenger og lenger inn i hekk og blomsterbed. Styret har hatt møte med de 
impliserte partene, og jobber med en løsning der kost ved utbedring fordeles mellom 
Veolia, Kommunen og huseierforeningen. To anbud på utbedring er innhentet, 
fordelingsnøkkel på økonomi er foreslått, og ballen ligger for øyeblikket hos kommunen. 
Denne saken vil fortsette inn i 2012.  

 Mange beboere rapporterer at unødig kjøring/parkering og høy hastighet på gangveiene 
fremdeles er et aktuelt problem. Styret ser at dette er en gjenganger, som meldes inn 
flere ganger i året, og går igjen i referatene fra generalforsamlingene mange år bakover. 
Styret ser også at det aldri har vært tatt kraftige tak for å komme dette til livs, men at 
det tvert imot i våre gater har blitt en kultur for å kjøre inn, ”siden alle andre gjør det”. 
Styret har utarbeidet et skriv med retningslinjer og informasjon som gjelder for kjøring 
på vårt veisystem. Styret har også laget ”kjøresedler” til å legge i bilvinduet for å 
legitimere kjøring på området, og informasjonslapper til å legge på ulegitimerte biler 
som befinner seg på våre veier. Utover våren vil styret ytterligere innskjerpe oppfølging 
for å komme den unødvendige kjøringen til livs. Vi vurderer også fortløpende mulige 
fysiske hindre dersom problemet fortsetter. Se for øvrig vedlegg vedlegg 3 og 4, 
informasjonsskriv og kjøreseddel.  

 Styret har notert seg et økt strømforbruk i tre av garasjerekkene i skytten øst, som er på 
samme måler. Videre undersøkelser fant årsaken til det meste av merforbruket, men vi 
hadde fortsatt en kontinuerlig last på ca 300W som ikke ble gjort rede for. Styret merker 
seg at det ikke er gitt konkrete retningslinjer for bruk av strøm i garasjene annet en 
ønske om tidsur ved bruk av motorvarmer. Styret vil publisere retningslinjer for bruk av 
strøm i garasjene. Retningslinjene vil bli publisert på våre nettsider.  

 Styret har på nytt hatt kontakt med Canal-Digital, og fremmer nytt forslag til tegning av 
utvidet grunnpakke, se sak 6. 

 Styret har diskutert retningslinjer for parkering av hengere og lignende på sameiets 
eiendom. Styret besluttet å ikke gjøre noe med dette foreløpig. 



 Gressklipper Skytten Øst. Styret ønsker at Generalforsamlingen 2012 tar stilling til å sette 
bort klippingen av fellesarealene, se sak 7. Dersom dette forslaget ikke får tilslutning, vil 
styret kjøpe inn ny klipper til Skytten øst til våren. 

 Ønske om felling av diverse trær på fellesområdene. Det har kommet noen muntlige 
ønsker om felling av diverse trær på fellesområdene. Dette for fellesskapets regning. 
Styret ønsker en KORT debatt rundt dette på Generalforsamlingen 2012. Sak 8. 

 Det har vært en del snø også denne vinteren. Styret er avhengig av tilbakemeldinger fra 
beboerne for å kunne gi tilbakemelding om mangelfull brøyting/strøing, eller skade på 
eiendom påført ved dette. Et av medlemmene i styret vil være bindeledd mellom 
beboerne og leverandør. Vedkommendes kontaktdetaljer ligger på nettsidene våre.  

 Styret har mottatt flere henvendelser vedrørende den veldig sprengte kapasiteten på 
parkeringsplassene våre, problematikken rundt biler som ”ikke er i bruk”, og 
problematikken rundt garasjer som ikke blir brukt. Det har kommet inn klager på at alt 
for mange biler står og ”snør ned” på parkeringsplassen, og tilsynelatende ikke er i bruk. 
Styret har ingen hjemmel til å hindre registrerte biler som tilhører medlemmer i sameiet 
å stå ubrukt på parkeringsplassen. Styret ser likevel problemet med dette på grunn av 
den sprengte kapasiteten, og er åpne for forslag fra medlemmene. Det kommer også 
kommentarer på de mange garasjene som tilsynelatende står ubrukt. Styret har heller 
ikke her noen hjemmel til å pålegge den enkelte beboer å aktivt benytte garasjen til 
parkering av primær bil.  

 Styret har mottatt forslag om utbedring av takene våre. Dette vil bli diskutert på GF 
under punkt 9. 

 Det har kommet inn forslag om utvidelse av parkeringsplassen, ved å ta av 
grøntområdene rundt garasjene i Skytten Vest. Når det gjelder en eventuell utvidelse 
med nye parkeringsplasser på grøntområdet rundt garasjene i Skytten, ser dette ut til å 
ha vært tatt opp tidligere.  Kommunen svarte den gang at de ikke ville tillate en slik 
løsning, da dette ville bety en reduksjon av de grønne lungene i området. 

 Styret har mottatt flere henvendelser om å se på en alternativ felles forsikringsordning 
på garasjene. Blant annet fra noen av våre nye beboere. Dette vil bli diskutert på GF 
under punkt 10. 

 Styret har også mottatt forslag om fornyelse av garasjeanlegget, dette diskuteres under 
punkt 11. 

 
 
 

4. Regnskap 2011:  
Se vedlegg 1  
(Foreslås gjennomgått av kasserer)  
 
 

 
5. Forslag til endring i vedtektene 
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Vedtektsendring krever tilslutning fra minst 60 
stemmeberettigede medlemmer. Vi ønsker derfor å legge vekt på at det er viktig å møte på 
generalforsamlingen, eller sende med sin fullmakt, dersom man ønsker at det skal være 
aktivitet i huseierforeningen. Det har de siste årene vært svært dårlig oppmøte på 
generalforsamlingene, og man kan ikke vente at det skjer noe dersom man ikke engasjerer 
seg. 



Vedtektene punkt 4, avsnitt d. 
Styret har i dagens vedtekter mulighet for å forplikte seg økonomisk inntil kr. 10.000,- Dette 
synes å ha stått uendret siden vedtektene ble skrevet. Kr. 10.000,- i ”1971 kroner” vil være et 
betydelig beløp i dag. Styret har blant annet under arbeid med saken der asfalt må utbedres i 
Stian Kr.Vei, sett at denne summen er svært lav. Styret foreslår at Punkt 4.d som i dag lyder: 
 
4.d) Styret kan ikke forplikte foreningen ut over kr. 10.000,- bortsett fra ved ekstraordinære 
tilfelle. 
 
Endres til: 
 
4.d) Styret kan ikke forplikte foreningen ut over kr. 35.000,- bortsett fra ved ekstraordinære 
tilfelle. 
 
 
Avstemming om endring:  
 
For: ………….…………..    Mot: ……………….………..  
 
Vedtak: …………………………..……………  

 
Fullmakt til å hefte for beløp i enkeltsak 
Dersom vedtektsendring ikke finner sted, ønsker styret fullmakt fra generalforsamlingen til å 
hefte for inntil kr. 25.000,- for å utbedre veien mellom nr 50-52 som nevnt i årsberetningen. 

 
Avstemming om utbedring inntil kr. 25.000,- 
 
For: ………….…………..    Mot: ……………….………..  
 
Vedtak: …………………………..……………  

 
 
6. Utvidelse av kollektiv avtale med Canal Digital  
 
Forslaget om utvidelse av grunnpakken som ble tatt opp på GF2011, ble bestemt utsatt, da man 
følte at det fremsatte forslaget ikke dekket medlemmenes behov på noen god måte.  
 
Etter ny kontakt med Canal Digital, føler styret at den eneste utvidelsen av grunnpakken som vil 
være formålstjenelig etter det som kom frem under diskusjonen i fjor, vil være å tegne en avtale 
om kollektiv utvidelse av grunnpakken med internett, en såkalt UGMI pakke. 
 
Denne pakken vil gi hvert enkelt medlem et avslag i månedsgebyret på internett fra Canal Digital 
på ca kr. 100,- samt en dobling av opphastigheten (pris ca kr 78,-) for dette vil vi kun betale kr 
30,- pr. husstand, pr. måned, men dette starter først når mer en 40% av husstandene har 
benyttet seg av tilbudet. Huseierforeningen faktureres da for kr. 30,- pr. måned for 94 
husstander. 
 
Det er verdt å merke seg at de som for eksempel har internett betalt av arbeidsgiver, også vil ha 
fordel av denne ordningen, da de vil få en raskere nettlinje en den de har i dag, til samme pris. 



 
Les mer om tilbudet på CanalDigital.no, under Utvidet Grunnpakke, UGMI. 
 
Forslag: Vi utvider grunnpakken med Canal Digital til å ha UGMI. 
 
 
Avstemming om utvidelse:  
 
For: ………….…………..    Mot: ……………….………..  
 
Vedtak: …………………………..……………  

 
 
 
 
7. Ønske om å sette bort jobben med gressklipping 
 
Det er ganske mye gress som skal holdes ved like på fellesarealene i Skytten Øst, gressklipperen i 
Skytten Øst er også moden for utskifting. Styret har mottatt forslag om å sette bort denne 
klippingen til et firma. Dersom forslaget nedstemmes vil en ny gressklipper av god kvalitet, med 
automatisk fremdrift bli innkjøpt til våren. Estimert kostnad 8.000,- - 10.000,-  Styrets mening er 
likevel at dagens sirkulasjon der hver husstand klipper en gang pr. sesong fungerer 
tilfredsstillende. Det kan eventuelt vurderes å dele området i to, slik at jobben pr. gang blir 
mindre. 
 
Forslag: Gressklippingen i Skytten Øst settes IKKE bort for fellesskapets regning. 
 
Avstemming om bortsetting av gressklipping:  
 
For: ………….…………..    Mot: ……………….………..  
 
Vedtak: …………………………..……………  

 
8. Til diskusjon: Felling av trær på fellesområdet 
 
Det har kommet inn noen muntlige ønsker om felling av diverse trær på fellesområdet, for 
fellesskapets regning. Styret ønsker at det enkelte medlem på generalforsamlingen har tenkt 
igjennom trær man eventuelt ønsker fjernet. Så setter vi opp en rask liste, og tar en avstemning 
over dette. 
 
Avstemming om felling av trær på liste:  
 
For: ………….…………..    Mot: ……………….………..  
 
Vedtak: …………………………..……………  

 
 
 



9. Til diskusjon: Innhenting av anbud på tak. 
 
Samtlige tak i vårt område ble utbedret i 1992, dette er nå 20 år siden. Det er kommet inn 
forslag om felles utbedring av tak igjen. 
 
Forslag:  Generalforsamlingen velger et medlem til å utrede situasjonen og behovene. Samt 
utarbeide papirer for å innhente anbud på jobben. Denne personen vil samarbeide tett med 
styret. Mål: GF2013 stemmer over felles utbedring av tak, etter pris i anbud. 
 
 
……………………………………………………………….. melder seg til jobben. 
 
 
Avstemming om innhenting av anbud på tak, med mål å utbedre takene i fellesskap:  
 
For: ………….…………..    Mot: ……………….………..  
 
Vedtak: …………………………..……………  

 
 

10. Felles forsikring av garasjene. 
 
Det har kommet forslag om felles forsikring av garasjeanleggene, noe som vil forenkle et 
eventuelt oppgjør ved for eksempel brann. Det er likevel forskjellig hva den enkelte beboer 
bruker garasjen til, noe som vil gjenspeile seg i den individuelles behov for forsikring. 
 
Forslag: Styret innhenter IKKE tilbud på felles forsikring av garasjeanleggene for å tegne dette. 
 
Avstemming om tegning av felles forsikring av garasjeanleggene:  
 
For: ………….…………..    Mot: ……………….………..  
 
Vedtak: …………………………..……………  

 
 
 
 

11. Til diskusjon: Garasjer 
 
Det har kommet inn forslag om innhenting av anbud på fornyelse av garasjeanlegget, og om det 
eventuelt finnes en langsiktig plan, og eventuelt sparing til dette. 
 
Styret la til GF2011 ned et arbeide for å få inn et godt tilbud på utskifting av dørene i garasjene 
våre. På GF2011 ble dette mottatt med en lunken oppslutning. Noen bruker garasjene sine hele 
tiden til bilen, noen bruker garasjen utelukkende som bod, noen ønsker ikke å bruke penger på 
garasjen sin. Noen har allerede oppgradert sin egen garasje med ny dør etc. Det er også stort 
sprik i tilstanden på garasjene. Noen garasjerekker står slik til at de er mer utsatt for fukt, og råte 
begynner å bli et problem, andre rekker er i bedre forfatning. 
 



Den enkelte garasje er den enkelte huseiers private eiendom, Det har tidligere vært gitt uttrykk 
for at de eiere som sokner til samme garasjerekke må søke å samkjøre maling, oppussing etc.. 
 
Styret ønsker en ny diskusjon rundt garasjene, men vil ikke sette i gang med innhenting av anbud 
etc, uten at det fremkommer stor positiv oppslutning rundt dette. Vi henstiller nok en gang 
beboerne til å stille på generalforsamlingen, og delta i debatten. Se så fine garasjerekker 
foreningen ovenfor oss har fått. 
 
Styret og generalforsamlingen har en hjemmel i vedtektene: 
 
4, d) Medlemmene skal rette seg etter foreningens vedtekter, vedtak fra Generalforsamlingen og 
vedtak av Styret. 
 
Til å fatte vedtak, som det enkelte medlem er pliktig å rette seg etter. Slik vi forstår dette kan 
generalforsamlingen fatte vedtak ved flertall om felles bygging av nye garasjer. 
 
Forslag: Det nedsettes et utvalg til å utrede ønsker og muligheter rundt bygging av nye garasjer. 
Styret foreslår 4 medlemmer, 1 fra hvert dugnadsområde, samt 1 medlem fra styret. Totalt 5 
medlemmer. Utvalgets mål skal være å utarbeide et forslag om bygging av nye garasjer, som 
fremlegges GF2013. 
 
Følgende personer melder seg til å arbeide i utvalget: 
 
……………………………………………………….               ……………………………………………………….        
 
……………………………………………………….               ……………………………………………………….        
 
 
Avstemming om igangsetting av arbeidet med å prosjektere nye garasjer: 
 
For: ………….…………..    Mot: ……………….………..  
 
Vedtak: …………………………..……………  
 
 

 
12. Budsjett 2012  
 
Se vedlegg 2. (Foreslås gjennomgått av kasserer)  
 
Styrets forslag til budsjett for 2012 foreslås vedtatt.  
 
 
Avstemming:   For: ………………………..   Mot: ……………………….…..  
 
Vedtak: …………………………………………  
 

 
 



13. Valg av nye styremedlemmer/dugnadssjefer:  
 
Fra vedtektene:  
 
Alle medlemmer kan velges til verv i foreningen. Et medlem kan nekte gjenvalg den  
påfølgende periode, men kan ikke sitte i mer enn to perioder sammenhengende. Fraværende 
medlem kan velges. (En periode tilsvarer 2 år)  
 
Av styrets medlemmer er 3 på valg i år; Morten Opsal, Terje Åmås og Thorbjørn Evensen 
Alle ønsker avløsning, og styret trenger derfor 3 nye medlemmer.  
 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
 
 
OBS! Sammensetningen av Styret avgjøres på første styremøte etter Generalforsamlingen.  
 
Avstemming:   For: …………………………..  Mot: ………………….…………..  
 
Vedtak: …………………………………………………………….  
 
 
Dugnadssjefer:  
Styret har ikke mottatt noen henvendelse om at noen av dugnadssjefene ønsker å bli avløst i år. 
Under er en liste over de dugnadssjefer vi har: 
 
Navn:      Adresse:    Ansvarlig for:  
 
Sven Baltrusch     Skytten 21    Skytten Øst  
 
Sten Ingar Svendsen    Skytten 93    Skytten Vest  
 
Aksel Gangnæs    St. Kr. Vei 94    St. Kr. Vei Vest  
 
Trond Lund     St. Kr. Vei 36    St. Kr. Vei Øst  
 
Dugnad for 2012 vil finne sted onsdag 9. mai kl 18:00 



FULLMAKT:  
 
NB! Bruk blokkbokstaver!  
 
 
Jeg, ………………………………………………………….…. som bor i ………………………..……………..  
 
 
Gir herved …………………………………………………... som bor i .………….………………………….  
 
 
 
Fullmakt til å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen  
 

 

 

Signatur: …………………………………………………………..… Dato: ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inntekter Utgifter

Medlemsavgift 319 600,00 Strøm garasjer / tilfluktsrom 23 476,22

Renteinntekter/andre inntekter 5 783,47 Gatelys 16 320,00

Canal Digital Kabel TV 159 964,52

Snøbrøyting 78 650,00

Vedlikehod, dugnad, container 30 488,54

Drift av forening 23 648,75

Andre utgifter 0,00

Sum utgifter 332 548,03

Underskudd 2011 -7 164,56

Samlet sum 325 383,47 Samlet sum 325 383,47

Status pr. 31.12.11

Fordring medlemsavgift 6 800,00

Fordring refusjon gatelys 0,00

Kostnader for 2012 betalt i 2011 0,00

Driftskonto 1 218,29

Kapitalkonto 145 968,56

Sum 153 986,85

Huseierforeningens netto beholdning (kapital) pr. 31.12.2011 153 986,85

Note:

Regnskapet er revidert den 2012

Regnskapskyndig Styret v/leder 

Martin Westly Jan Spangen

Styret v/kasserer

Morten Opsal

Skytten Huseierforening - Årsregnskap - 2011



 

Budsjett 2011 Resultat 2011 Budsjett 2012

Medlemskontingent (netto) 3) 319 600 319 600 338 400

Renteinntekter/andre inntekter 9 000 5 783 3 400

Sum inntekter 328 600 325 383 341 800

Strøm garasjer / tilfluktsrom 16 000 23 476 22 000

Gatelys 16 320 16 320 16 320

Canal Digital Kabel TV 160 000 159 965 169 410

Snøbrøyting 78 500 78 650 81 825

Vedlikehold, dugnad, konteiner 1) 49 000 30 489 42 500

Drift av forening 2) 22 000 23 649 22 000

Sum utgifter 341 820 332 548 354 055

Overskudd / Underskudd -13 220 -7 165 -12 255

3) Årskontingent foreslått til kr 3600 i 2012, 

  - første avdrag i februar kr 1750

  - andre avdrag i september kr 1850

1) Vedlikehold, dugnad, konteinerleie

Denne posten består av følgende forslag:

Konteinerleie 12 000 16 280 12 000

Vårfeiing 11 500 10 750 11 500

Dugnad (materiell og bevertning) 5 000 3 657 4 000

Oppgraderinger (uteareal, gressklipper, div) 20 500 0 15 000

Sum 49 000 30 687 42 500

2) Drift av forening 

Forsikring, gebyrer, WEB, årlig styremiddag 10 000 8 365 9 500

Medlemsservice 3 000 3 120 3 500

Styregodtgjørelse 9 000 9 000 9 000

Sum 22 000 20 485 22 000

Skytten Huseierforening - Budsjett - 2012

 

 



 



 


