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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 Kristensens vei 108  
 
Referent:  Asle Flatin, Stian Kristensens vei 48, Styremedlem/Sekretær 
  
Til å undertegne protokollen:  
 
1: Navn: ……………………………………... Adresse: …………….…………………………….  
 
2: Navn: ……………………………………... Adresse: ……………………….………………….  

 
Vedtak:……………………………………  
 
 
3. Årsberetning:  
 
Styret har siden forrige Generalforsamling hatt følgende sammensetning:  
 
Navn     Adresse    Verv  
 
Øystein Fuentes-Gauslaa Skytten 37   Leder 
 
Nirvan Naderi   Skytten 43   Kasserer  
 
Asle Flatin   Stian Kr. Vei 48   Sekretær 
 
Andreas Eidissen  Stian Kr. Vei 32   Styremedlem  
 
Ingvill Wahl   Skytten 91   Styremedlem 
 
Gro-Anita Aalerud  Skytten 107   Styremedlem 



Det har vært avholdt 5 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:  
 

1) Dugnad: Dugnad ble gjennomført i Mai 2014. I forbindelse med dette ble det innhentet 
tilbud på containerleie, og ny leverandør ble valgt. Dette resulterte i redusert kostnad à 
10.719,-. Styret ser imidlertid potensial for å redusere kostnaden ytterligere, da 
containere i liten grad fylles opp. Dette vil bli fulgt opp før dugnad 2015 

2) Lading av El-biler: Av økonomiske og tekniske årsaker ble det drøftet tiltak ifht beboeres 
ladning av private El-biler. Henviser til Sak 6 

3) Oppfølging av utestående medlemskontingent: Også i 2014 har Styret måtte bruke mye 
tid på oppfølging av medlemskontingent som ikke innbetales. Per 31.12.2014 var det 
fremdeles 15.400,- i utestående medlemsavgift fordelt på 7 medlemmer, alt relatert til 
år 2014 

4) Nytt medlemsregister og nye fakturarutiner: Styret så behov for å forenkle rutiner for 
oppdatering av medlemsregister, fakturering av medlemsavgift og oppfølging av 
utestående. Eksisterende løsning fra Mamut (tidl. KlubbenOnline/N3-sport) ble faset ut 
ved årets slutt, og erstattet med Mamut One Office Start. I tillegg ble det anskaffet en PC 
med MS Office 2013, der all styrets kommunikasjon og dokumentasjon vil lagres 
elektronisk. Total investering var kr 3.495,- med en årlig vedlikeholdskostnad på 3.285,-. 
Styret vil fra år 2015 kunne gjennomføre en langt enklere utfakturering og håndtering av 
utestående medlemsavgift. Innbetalt medlemsavgift går nå direkte til foreningens konto. 
Samlet vil dette gi en vesentlig forbedring av foreningens kontantstrøm. Systemet kan 
også håndtere regnskapsførsel, Styret vil i 2015 vurdere endring i dagens rutiner for 
regnskapsføring 

5) Elektronisk kommunikasjon: Tidligere praksis med skriftlig utsendelse av dokumenter i 
forbindelse med generalforsamling etc er tidkrevende, og ikke minst kostbar. I 2014 
beløp print kostnadene seg alene til kr 9.865,-. I forbindelse med nytt medlemssystem 
har nye rutiner blitt innført, og all kommunikasjon med medlemmene vil fra nå av foregå 
per e-post, også dokumenter i forbindelse med generalforsamling. Foreningen vil 
fremover oppnå betydelige kostnadsbesparelser, samt kunne gjennomføre en langt 
hurtigere og effektiv kommunikasjon med medlemmer i enkeltsaker. Dette vil også sørge 
for at medlemmer med adresse utenfor Huseierforeningen enklere vil få tilgang på 
informasjon. Per generalforsamling har styret innhentet 92 e-postadresser, øvrige 2 
beboere vil fremdeles motta informasjon per brev. Dersom det er beboere som ikke 
mottar informasjon elektronisk, eller ønsker å motta dette på en annen e-postadresse 
kan Styret kontaktes 

6) Veiutvidelse Stian Kr. Vei 50-52: Tidligere sak om skade på vei og hage tilbake til år 
2011/12. Styret har i tidligere år ikke lykkes å finne en minnelig ordning med Bærum 
Kommune og renovasjonsselskaper, og har derfor i år 2014 behandlet saken videre. Se 
Sak 7 for ytterligere informasjon  

7) Oppsigelse av UGMI avtale Canal digital: besluttet oppsagt på generalforsamling 2014, 
grunnet 1 måneds oppsigelsesfrist gjort effektiv per 30.04.2014. Gjennomgang av 
regnskap 2014 og henvendelse til Canal Digital avdekket at kostnad for UGMI har blitt 
belastet t.o.m. 30.06.2014. Kreditering av denne kostnaden er gjennomført, og gjort 
effektiv for regnskapsåret 2014. Det skal nevnes at Canal Digital har gjennomført en 
prisøkning på våre tjenester, effektivt fra 01.07.2014. Kostnad Canal Digital er p.t. derfor 
på tilnærmet samme nivå som ved UGMI 



8) Ny kontrakt brøyting/strøing: Eksisterende avtale med Ole Ludvig Akre AS utløp etter 
sesongen 2013/2014. Flere entreprenører ble forespurt på pris sommeren 2014, kun Ole 
Ludvig Akre AS avga tilbud innen Styrets frist. Ny 2-årig avtale med Akre ble da tegnet, til 
samme vilkår dog pris indeksert. 

9) Mangelfull brøyting og strøing: Styret har mottatt enkelte klager på mangelfull brøyting 
og strøing. Styret har jevnlig dialog med Akre, og så langt vær og tilgang på 
parkeringsplasser har tillatt det, har Akre etter hvert gjennomført utbedring i form av 
skraping og strøing.  

10) Parkeringsforhold: Styret har mottatt klager på kjøretøy som har vært hensatt på 
foreningens parkeringsplasser gjennom vinteren 2014/2015. Selv om 
parkeringsforholdene har blitt forbedret gjennom økt bruk av garasjer, er det fremdeles 
for få tilgjengelig plasser i foreningen. Styret presiserer nok en gang at hvert medlem 
disponerer 0,5 parkeringsplasser. Hensetning av biler/tilhengere er derfor ikke en 
akseptabel praksis. Styret har kontaktet noen av dem dette gjelder, det viser seg å være 
vanskelig å få respons. Styret vil følge opp denne praksis tett, sanksjonsmidler som 
borttauing kan bli iverksatt.  

11) Merking av P-plasser: Det ble i forbindelse med dugnad 2014 anskaffet materiell av god 
kvalitet for merking av P-plasser. Kostnad for dette var kr 6.154,- som inkluderer flere års 
forbruk av maling. Ett tun har gjennomført merking, resterende vil utføres våren 2015 

12) Ny web-ansvarlig: Robert Spangen i Skytten 29 påtok seg oppgaven som ny 
webansvarlig etter nå utflyttede Esben Wahl, Skytten 91 

13) Kabelføring Skytten 93: Det ble i 2014 gjennomført en ekstraordinær generalforsamling 
i tilknytning til denne sak. Det henvises til Referat ekstraordinær Generalforsamling av 
11.06.2014 for ytterligere informasjon. Det har etter dette tidspunkt ikke vært noen 
form for kontakt mellom impliserte parter. Styret presiserer at varsel om søksmål av 
01.06.2014 til hver enkelt av foreningens medlemmer ikke er trukket tilbake 

14) Endringer i Styre: På ekstraordinær generalforsamling 11.06.2014 ble det vedtatt at 
Sophy Higgins, Skytten 93, fratrådte som styremedlem. Gro-Anita Aalerud, Skytten 107 
ble valgt som ny medlem. Ingvild Wahl, Skytten 91, fratrådte styret 15.11.2015 da 
hennes medlemskap bortfalt grunnet flytting. Styret har etter det bestått av 5 
medlemmer. 

15) Kjøring/parkering i Huseierforeningens gater: Styret har mottatt enkelte klager på 
parkering på fellesarealer, og har i enkelte tilfeller bedt dem dette gjelder å endre 
praksis. Styret presiser at parkering på fellesarealer ikke skal finne sted, hverken i gate, 
eller på grøntarealer. Kjøring skal begrenses til absolutt minimum (vare- og 
syketransport) 
 
 

4. Regnskap 2014:  
Se Vedlegg 1 – Signert Regnskap 2014 
 
Foreslås gjennomgått av Kasserer Nirvan Naderi 
 
 
 
 
 
 

 



5. Viktig informasjon fra styret:  
 
Styret ønsker at alle beboere har fokus på følgende punkter: 

 
Styret: Styret forventer at henvendelser til Styret gjennomføres i en sivilisert og god tone. 

Gjensidig respekt og høflighet er et minimumskrav for at Styret skal kunne løse 
problemstillinger uansett art. Både for det sittende styret, og fremtidige, ber vi alle 
beboere legge seg følgende på minnet: Styret i huseierforeningen er ikke noe firma du 
kjøper en tjeneste av. Styret er satt sammen av seks av dine naboer, som har tatt på seg 
den oppgaven det er å bestyre de tjenester og funksjoner vi kjøper og bruker i fellesskap. 
Styret består altså av helt vanlige mennesker som gjør dette frivillig ved siden av full jobb, 
familie m.m.  

 
Kjøring: Det er stadig alt for mye unødig kjøring i våre veier. Vi ber alle lese igjennom  

retningslinjene for kjøring og parkering i våre gater, som ligger på foreningens 
hjemmesider, og forholde seg til dette. Stadige gjengangere vil bli kontaktet av styret. 

 
Bomberommene: Det har blitt gjennomført opprydding i begge bomberommene, og  

Standarden har etter dette vært vesentlig forbedret. Alle gjenstander som settes i 
bomberommene SKAL merkes med navn/husnummer, telefonnummer og dato. Nøkler til 
bomberommene skal kun disponeres av dugnadssjefene og styrets medlemmer. Tillatt 
lagring i bomberommene er begrenset til vinteroppbevaring av hagemøbler, sykler, 
sommerdekk med mer, samt sommeroppbevaring av tilsvarende vinterartikler. 
Oppbevaring av andre gjenstander uten relasjon til dette tillates ikke, slike gjenstander vil 
kunne fjernes av Styrets uten forvarsel dersom særskilt samtykke ikke er gitt. 
 

 
Medlemskontingent: Styret anmoder at hver enkelt beboer respekter at de er en del av  

felleskapet i Huseierforeningen, og at man dermed betaler for de tjenesten man selv er 
med på å benytte. Dette innebærer at medlemskontingent SKAL betales innen gitt frist, 
denne kostnaden bør ikke komme som en overraskelse. Styret stiller spørsmålstegn ved 
den til stadige manglende og sene betalingen som mange medlemmer gjennomfører. 
Hver enkelt bør gå i seg selv, og tenke om dette er rettferdig ovenfor sine naboer, samt 
frivillige i Styret som må bruke sin fritid på å inndrive utestående.  
 
Dersom medlem ikke ser seg i stand til å betale innen frist, er det all anledning til å 
kontakte styret per e-post med tidspunkt får når det vil innbetales. Dersom medlem ikke 
har mottatt giro i løpet av første måned i gjeldende periode, SKAL Styret kontaktes for å 
motta dette. Styret har intet ansvar for, ei heller anledning til å sikre at medlemmenes 
kontaktopplysninger til enhver tid er oppdatert. Styret varsler en fremtidig strengere 
praksis rundt manglende betaling av medlemskontingent. Sanksjonsmidler som utkopling 
fra fellestjenestene vil fremover bli iverksatt etter kun kort tid. 

 
Flytting: Det enkelte medlem er SELV ansvarlig for å informere Styret om sin utmelding av  

Foreningen. Utmelding vil bli bekreftet av Styret straks de har blitt opplyst navnet på ny 
eier som da meldes inn. Person som Styret har registrert som eier av boenheten ved 
fakturering, hefter for at medlemskontingenten blir innbetalt.   

 
 



6: Elbiler og lading: Krav om dokumentert korrekt installert ladepunkt og 
strømmåler for dette 
 
Det er fremmet et forslag om at det blir et stående krav om at alle som har elbiler skal - ovenfor 
Styret - dokumentere at de har nødvendig, godkjent og korrekt installert ladepunkt til sin elbil, 
og at denne er koblet til egen strømmåler.  
 
Bakgrunnen for forslaget er at strømforsyningen til garasjer og øvrige steder ikke er 
dimensjonert for ekstrabelastningen som følger av økt elbil lading, og dette kravet vil da føye seg 
inn i tidligere krav om samme knyttet til motorvarmer. Videre kan det oppleves som urimelig at 
medlemmer må betale for økt strømforbruk og potensielt generelle utbedringer av EL-anlegg på 
bakgrunn av noen medlemmers lading av EL biler.  
 
Forslag til vedtak: Beboere må for lading av EL bil dokumentere ovenfor styret at korrekt 
installert ladepunkt og strømmåler for dette er installert  
 
 
Avstemming:    
 
For: ………………………..   Mot: ……………………….…..  
 
Vedtak: …………………………………………  
 
 
 

7. Veiutvidelse Stian Kristensens vei 50 – 52 

Med bakgrunn i sak som er presentert på de siste års generalforsamling, har Styret søkt 

løsninger som kan gi en endelig løsning i denne sak.   

Prosjektet gjelder å utvide veibredden fra 2,0 til 3,0 m på fellesareal til Huseierforeningen nord 

for Stian Kristensens vei 50 og 52. Se Vedlegg 2 – Plantegning. Veien utvides over en total lengde 

på 18 m, og utvidelsen blir totalt på ca 18 m2. Mot øst flyttes natursteinskant nordover inntil 1,0 

m mot garasjerekken. Mot vest utvides veien på andre siden (sørover) til eiendomsgrense mot 

Stian Kristensens vei 52. Mot nr 50 og 52 legges ny asfaltkant i eiendomsgrense. Gruset 

veiskulder med bredde 0,25 m vil gå inn på begge eiendommene. Eiere av nr 50 og 52 har 

overfor Styret akseptert at hekker og gjerde (nr 50) rives, og at veiskulder går inn på 

eiendommene som beskrevet over. 

Veioppbygging. Veien bygges for tunge kjøretøy i henhold til Vedlegg 3 – Tverrsnitt. 

Årsak til prosjektet. Eksisterende vei er for smal, og renovasjonsbilene kjører med ett hjulsett 

utenfor veien. Kommunen har på og i etterkant av tidligere befaring ikke ønsket å påta seg noe 

form for økonomiske forpliktelser relatert til veiskade. Det er i denne sammenheng blitt nevnt 

som mulige løsninger at renovasjonsrute omlegges, dersom veien ikke er kjørbar for 

renovasjonsbiler. I dette er både snuing av kjøretøy på tun i Stian Kristensens vei Vest, samt 

utarbeidelse av felles renovasjonsstativ nærmere Pål Bergs Vei vært nevnt som alternativer.  



Asfaltkant er knekt bort, og det ser ikke pent ut med jord og søle. Prosjektet vil kunne gi en 

vesentlig oppgradering av fellesarealet til Huseierforeningen. I tillegg bedres framkommelighet 

for renovasjonsbiler, nødetater og brøytetraktor. 

Usikkerheter i prosjektet. Det kan være oppstikkende fjell som må pigges eller sprenges der 

natursteinskanten flyttes nordover. En annen usikkerhet er at det går en høyspentkabel i veien, 

se Vedlegg 4 – Kabelkart Hafslund. Eksakt beliggenhet blir ikke kartlagt før ved kabelpåvisning. 

Dersom høyspentkabelen går utenfor veien der det skal graves, kan det bli utfordrende å 

gjennomføre prosjektet som planlagt. 

Det er for orden skyld ikke foreslått noen løsning med ensidig veiutvidelse på sørsiden av veien. 
Dette skyldes at det ikke er tilstrekkelig bredde mot hjørnet på boden til nr 50. Det er ca 2,7 m 
bredde i dag fra veikant til takutstikk på bodhjørnet. 
 
Gjennomføring. Deler av prosjektet gjennomføres på dugnad (vegetasjonsrydding med bort 
transport inklusive røtter og stubber, «hjelpemann» til gravemaskin, tilsåing etc). For øvrig er 
arbeidene av en slik art at de må gjennomføres av en grunnentreprenør. Dette gjelder også i 
forhold til ansvarsforsikring med bla graving nær høyspentkabel. 
 
Budsjett. Det foreslås et budsjett på kr 60 000,- inklusive mva for prosjektet. Det er foreløpig 

innhentet ett tilbud fra entreprenør på kr 49 000,- inklusive mva, se Vedlegg 5 - Pristilbud 

Bærum bygg og graveservice Per innkalling er det i tillegg forespurt tilbud fra entreprenører som 

valgte å avgi tilbud på lignende forespørsel i år 2012.    

 
Styret så det som formålstjenelig å inkludere saksinnlegg fra beboere i innkallingen. Dette for å  
på best mulig måte belyse saken, gi beboere tid til å sette seg inn i saken før generalforsamling, 
og sørge for en mer effektiv behandling på generalforsamling. Videre følger innlegg som 
medlemmer har ønsket å inkludere i innkallingen. 
 

Saksinnlegg 1 
Kort bakgrunn: Denne saken behandler et forslag om å bruke 60.000,- kroner på å utbedre en del 

av vårt fellesareal som til syvende og sist kun berører, og vil komme til nytte for et fåtall av våre 

beboere. Lignende saker har vært forelagt både styret og generalforsamlingen tidligere, med 

spenn fra en del heller som hadde sunket ned utenfor noen søpleboder og skapte problemer ved 

regnvær, til omlegging/flytting av del av felleskabelanlegg tilknyttet noen beboeres tomt. Ingen 

av disse sakene er direkte sammenlignbare, men alle har en svært konkret ting til felles. De 

handler om å bruke penger betalt av fellesskapet på å utbedre en situasjon som kommer en 

begrenset del av medlemmene til gode. Styret skriver i saksfremleggelsen for årets sak: 

"Det vil på generelt grunnlag kunne forventes økte oppgraderingsbehov i foreningen i årene 

fremover, da mye av fellesarealene holder en standard fra byggeår." 

Jeg synes det er på høy tid at vi tar diskusjonen rundt hvordan vi skal forholde oss til dette i 

fremtiden. Jeg har den fulle forståelse for at denne veien er et problem for de direkte berørte 

beboere. På den annen side, er den ikke et problem for de som bor på andre siden av feltet. Man 



må også kunne si at 60.000,- fordelt på de berørte husstander burde være en sum til å leve med, 

men jeg synes ikke det er det viktige poenget her. 

Før vi i det hele tatt bestemmer at fellesskapet skal betale for dette prosjektet, MÅ vi stille 

spørsmålstegn ved hvor mange av de neste "lignende" prosjektene vi skal ta over fellesskapet. 

Som styret sier, vil det helt klart være behov for å gjøre noe både her og der. Men hvis det skal 

komme mer med tid og stunder, etter akutt behov, ville jeg hate å være den beboer som ikke 

fikk "sitt" fellesområdeproblem fikset av fellesskapet, fordi folk var gått lei av å betale mer 

penger, og stemte nei i min sak, da de så at det kom slike saker en etter en. 

Saksinnlegg 2 
Hvis veiutvidelsen ikke gjennomføres, er det et alternativ å stenge veien fordi det rett og slett 
ikke er plass til at renovasjonsbiler passerer uten å ødeleggge beboeres eiendom. Det vil da ikke 
bli «gjennomkjøring» for noen. Dette vil gjelde utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler, 
brøytetraktor, flyttebiler, møbeltransport, håndverkere, beboere med transportbehov, avisbud, 
taxi, pizzabil etc.  
 
Dette vil bety mye mer rygging for å snu på de 2 tunene på hver side (Stian Kr vei vest og Stian Kr 
vei øst). Trafikksikkerhetsmessig er dette en lite ønskelig situasjon med rygging i 
lekeplassområder med små barn. 
 
Om vinteren vil gjennomgående gangtrafikk (bla til/fra Skytten bussholdeplass) hindres på grunn 
av manglende brøyting ved stengt vei. 
 

Saksinnlegg 3 
Kommunal renovasjonsplan, og usikkerhet knyttet til denne. Det ble 25. februar 2015 vedtatt ny 
kommunal renovasjonsplan for Bærum Kommune. Det er vanskelig å vite hvilke konsekvenser 
dette vil ha for henting av avfall i Skytten Huseierforening. Dette burde vært belyst bedre før 
avgjørelse fattes i en så viktig sak: 
 

Kommentar fra Styret: Godt poeng, og alle bebere oppfordres til å lese om vedtak fattet 
av Bærum Kommune: https://www.baerum.kommune.no/Forsidenyheter/Ny-
renovasjonsplan-for-Barum-kommune/ Det er sålangt ikke funnet informasjon om at 
dagens henteordning vil endres, ei heller endring av fysisk plassering av avfall og hvor 
dette hentes.  
 
Styret viser også til Vedlegg 6 - Innpill Bærum kommune Avfallsplan 2014 som Berger og 
Rykkinn Vel har gitt Bærum Kommune under høring i saken. Dette baserer seg i korthet 
på et ønske om ny renovajsonsplan bør forholde seg til de fysikse begrensninger 
rekkehusbebyggelse på Rykkinn har ifht å implementere endringer.  

 
 

Finansiering: Oppgraderingen foreslås finansiert gjennom en økning i felleskostnadene. 

Kontingenten foreslås endret med Kr. 500,- effektivt fra år 2015. Det vil på generelt grunnlag 

kunne forventes økte oppgraderingsbehov i foreningen i årene fremover, da mye av 

fellesarealene holder en standard fra byggeår. Økningen av medlemskontingent vil kunne fange 

opp enkelte av disse behovene i årene som kommer. 

https://www.baerum.kommune.no/Forsidenyheter/Ny-renovasjonsplan-for-Barum-kommune/
https://www.baerum.kommune.no/Forsidenyheter/Ny-renovasjonsplan-for-Barum-kommune/


Økonomisk konsekvens: Dersom det stemmes for Styrets forslag til vedtak, vil 
medlemskontingenten for 2015 foredeles slik:  
 Februar:  2.200,- 
 August: 2.634,- (inkludert vedtak fra 2014 om generell økning med 3,2 % per år) 
 
 
 
Forslag til vedtak: Veiutvidelse Stian Kristensens vei 50 – 52 gjennomføres 
 
 
Avstemming:    
 
For: ………………………..   Mot: ……………………….…..  
 
Vedtak: …………………………………………  
 
 
 

8. 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.  
 
Forslag til vedtak: 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: …………………………..……………  

 
 



9. Innkjøp av strøsand og sandkasser 
 
De seneste vintre har vært preget av mye is, og til dels svært glatte forhold. For å forbedre 
fremkommelighet på gangstier tilknyttet parkeringsplasser, og gjøre det mulig for den enkelte å 
strø foran garasjeporter og andre steder etter behov, fremmer derfor styret et forslag om å gå til 
innkjøp av 4 stk sandkasser som plasseres i tilknytning til garasjeanlegg. Det vil også innføres 
rutine for påfylling av sandkasser, og utplassering vil gjøres i samråd med Akre for å hindre skade 
ved brøyting.  
 
Styret har innhentet et tilbud fra Akre på kr 20.000,- eks mva som inkluderer utkjøring og 
plassering av 4 stk sandkasser, inkludert påfylling av sand ut sesongen. Styret vil finne og 
prioritere rimeligere alternativer, og vil gjennomføre innkjøp med tanke på sesongen 2015/2016. 
 
Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt på å benytte inntil kr 25.000,- til å anskaffe 4 stk sandkasser 
inkludert sand i løpet av år 2015 
 
Avstemming om endring:  
 
For: ………….…………..    Mot: ……………….………..  
 
Vedtak: …………………………..……………  
 

 
10. Budsjett 2015 
 
Se Vedlegg 7 – Budsjett 2015 
Foreslås gjennomgått av kasserer Nirvan Naderi 
 
Budsjettet i sin fremlagte form kan dog endres, avhengig av om forslag til endringer av 
medlemskontingent i Sak 7 samt eventuell fullmakt til styre i sak 9 blir vedtatt av 
generalforsamlingen. Endelig budsjett vil vedlegges signert Referat 
 
Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2015 vedtas 
 
Avstemming:    
 
For: ………………………..   Mot: ……………………….…..  
 
Vedtak: …………………………………………  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



11. Valg av nye styremedlemmer:  
 
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)  
 
Det skal velges 2 nye styremedlemmer i år. Øystein Fuentes-Gauslaa har sittet i 2 
sammenhengende perioder, og kan ikke ta gjenvalg. Ingvill Wahl er ikke lenger medlem av 
Huseierforeningen, og har allerede fratrådt. Styret trenger derfor 2 nye medlemmer.  
 
Forslag:  
 

1) ……………………………………………………………… (for 2 år) 
 
Avstemming:   For: …………………………..  Mot: ………………….…………..  
 
 

2) ……………………………………………………………… (for 2 år) 
 
 
Avstemming:   For: …………………………..  Mot: ………………….…………..  
 
 
Sammensetningen av Styret avgjøres på første styremøte etter Generalforsamlingen.  
 
 
Vedtak: …………………………………………………………….  
 
 
Dugnadssjefer:  
 
Følgende dugnadsområder er besatt slik:    
 
Navn:      Adresse:    Ansvarlig for:  
Sven Baltrusch     Skytten 21    Skytten Øst  
Geir Fjellhøy     Skytten 57    Skytten Vest  
Aksel Gangnæs    St. Kr. Vei 94    St. Kr. Vei Vest  
Niels Christian Boman   St. Kr. Vei 108   St. Kr. Vei Øst  
 
Ingen har meldt ønske om avløsning. 
 
Dugnad 2015 vil finne sted tirsdag 28. april kl 18:00 
 

 
12. Avslutning ved avtroppende Styreleder  
 



FULLMAKT:  
 
NB! Bruk blokkbokstaver!  
 
 
Jeg, ………………………………………………………….…. som bor i ………………………..……………..  
 
 
Gir herved …………………………………………………... som bor i .………….………………………….  
 
 
 
Fullmakt til å stemme på mine vegne på Generalforsamling 2015 
 

 

 

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

 


