
Protokoll til årsmøte 2021 for Skytten Huseierforening
Organisasjonsnummer: 988188735
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 4. mars kl. 21:00 til 12. mars kl. 21:00.

Antall deltagere: 54.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. 3.2. Pris elbil lading
Fra Robert Spangen, Skytten 29:

Elbil-lading: Det er av styret satt en alt for lav KWh pris på strøm til elbil-laing i våre 
garasjer. Dette medfører at alle husstander BETALER for at de som kjører elbil, lader i våre 
garasjer. Dette tror jeg ingen er tjent med. Jeg forventer at de som kjører elbil ønsker å 
gjøre opp for seg og ikke belaste sine naboer.

Ref Generalforsamlingen 2019:

Belastning av forbrukt strøm: Belastning av forbrukt strøm: Zaptec/Charge 365 tillater 
styret å sette strømprisen selv, slik at denne dekker markedspris + Charge365’s 15% 
håndteringsgebyr. Dette vil i praksis gjøres ved at styret setter en pris som dekker 
forventet kostnad basert på gjennomsnittlig strømpris siste tid. Det tillegges styret frihet 
til å sette den prisen styret Pnner fornuftig for å dekke kostnader for elbillading.

Or. i dag får huseierforeningen inn ca kr 0,49,- pr KWh, som er under halv markedspris 
for strøm inkludert nettleie og avgifter. (g det er før ladeselskapet tar sitt påslag på 15%. 
Kort sagt, hver gang noen lader el-bil, betaler vi som ikke gjør det, rundt halvpasrten 
av kostnaden for strømmen. Det vil si vi sitter alle og betaler penger for at det lades 
elbil i vårt system. Dette er ikke riktig, og ikke i tråd med det som ble bestemt når 
elbil-ladeannlegget ble bygget ut. Jeg tar for gitt at de som eier og lader el-bil ønsker 
å gjøre opp for seg og ikke belaste sine naboer. Alle kan selv sjekke hva en KWh med 
strøm koster på strømregningen, og for ordens skyld er det fullt mulig å ta et kjapt søk 
på diverse el-bil forum hva det er vanlig å betale i eget borettslag.

Forslag til vedtak: Strømprisen for elbil-lading settes til SSB ) Statistisk sentralbyrås= 
gjennomsnittlige strømpris dvs strømpris pluss nettavgift pluss gebyrer til staten I 
de totale strømkostnader for å lade elbil= med et tillegg på 15% for å dekke opp for 
tjenesteyters honorar for å betjene anlegget. Dette settes opp som egen regnskapspost. 
Den enkelte elbilladers måler avleses pr. dags dato og etterfaktureres for kostnad 
påbeløpt fellesskapet, slik at kun de som lader elbil betalte for strøm til dette. Dette 
vil tilbakeføre titals tusen kroner fellesskapet har betalt for elbil-lading. Samt sikre at 
ladekostnader heretter således ikke belastes de som ikke kjører elbil.

Styrets innstilling
Styret ser det som unødvendig å vedta forslaget siden eksisterende vedtak fra GF 2019 
inneholder tilstrekkelige retningslinjer for prissetting som allerede følges av styret. 

Grunnene er som følger:

 



« samsvar med vedtaket fra GF 2019: »... styret setter en pris som dekker forventet 
kostnad basert på gjennomsnittlig strømpris siste tid...æ  har styret gjort en beregning 
på fjorårets strømpris og satt en ladepris på kr.1 per kWh per Desember 2020.

Orisen tar hensyn til strøm, fastledd, energiledd, forbruksavgift, merverdiavgift og 
inneholder 9% påslag for betalingsløsningen. Gjennomsnittlig strømpris i 2019 har vVrt 
på 89øre per kWh )inkludert nevnte avgifter=. Den aktuelle prisen ligger dermed 11øre 
over det vi burde ha fått betalt til lading i 2020. Dette for å ta høyde for eventuelle 
svingninger og for å begynne å dekke opp for det vi gikk glipp av i fjor.

Åidere legger styret det opp til å ta en vurdering av strømprisen 2 ganger i året og 
justerer prisen deretter uten ekstra kommunikasjon til elbileiere eller foreningen.

Åi har DEFA ladesystemer, ikke Zaptec, noe som også betyr at gebyr for 
faktureringsløsningen er på 9%, ikke 15% som beskrevet i meldingen fra Spangen.

Før prisøkningen i desember var prisen satt til 60øre per kWh. Som påpekt ovenfor var 
gjennomsnittsprisen i 2020 på 89øre. « 2020 Pkk vi ca. kr. 14.000 tilbakebetalt gjennom 
elbil lading. Med dette som utgangspunkt anslår vi at vi burde ha fått inn ca. kr.7.000 
mer for å dekke våre faktiske kostnader.

N snakke om »titals tusen kroneræ er dermed ikke korrekt.

Forslaget til vedtaket for etterfakturering er vanskelig å gjennomføre på en rettferdig 
måte, siden vi da vil måtte spore hver enkelt transaksjon mot den til den tiden gjeldende 
strømpris. 

Rent praktisk har styret derfor som hensikt å holde prisen 10 eller 20 øre over 
gjennomsnittet i en periode framover for å tjene inn igjen det som har manglet i 2020.

Ref budsjett GF 2020 har vi allerede en egen regnskapspost for innbetalinger fra elbil 
eiere.

Forslaget til vedtak inneholder ingen informasjon om hvor ofte det forventes en 
sammenligning med SSB sin statistikk og en tilsvarende prisendring.

Åi legger ved 2 beregninger av strømprisen, en som er gjort av styret og en som er gjort 
av Robert Spangen. 

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 20
Antall stemmer mot: 23
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: –ormalt )50%=

2. 5. Regnskap 2020
Vedtak
Regnskapet for 2020 godkjennes

Antall stemmer for: 43

 



Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 8
Flertallskrav: –ormalt )50%=

3. 6. Budsjett 2021
Vedtak
Budsjett for 2021 godkjennes

Antall stemmer for: 46
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: –ormalt )50%=

4. 7.1. Økning av medlemskontingent
Okt. 2.16 i styrets årsberetning )Åedlikeholdsbehov fremover= skisserer 
vedlikeholdsbehovet på våre fellesområder. Det er klart at vedlikehold Ø sVrlig 
asfaltering Ø er kostbart. 

Som huseierforening har vi dessverre ikke mulighet til å ta opp felleslån. Åi må derfor 
enten spleise på regningen når den foreligger eller bygge opp egenkapital.

Styret ser det som fordelaktig å bygge opp egenkapital for å minke en plutselig større 
økonomisk belastning for våre medlemmer ved gjennomføring av tiltak.

Åi foreslår derfor å øke medlemsavgiften med kr. 100 per måned per husstand.

Styret ønsker å presisere at tiltak, som overstiger beløpet satt i vedtektenes Art. 4.d 
)kr.60.000=, vil bli lagt fram til avstemming i generalforsamlingen uansett.

Vedtak
Hkning av medlemskontingent med kr.100 per måned per husstand godkjennes

Antall stemmer for: 31
Antall stemmer mot: 13
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: –ormalt )50%=

5. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
Styremedlemmer: AnnSoPe Evensen, elge Tvenge, Cathrine Krohn, (le ammershaug

 


