
REFERAT FRA 

EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE 

I SAMEIET ILSVIKA GARDEN 

10. NOVEMBER 2014 

 
 

Til stede fra styret: Ane Aarø, leder 

   Grethe Aunaas, medlem 

   Bjørn Volseth, medlem 

 

1.  Konstituering 

 Valg av møteleder:   Ane Aarø 

 

 Valg av sekretær:   Grethe Aunaas 

 

 Valg av 2 seksjonseiere til å undertegne protokoll sammen med møteleder:  

Anne Berit Julseth og Annelise Uvsløkk 

 

Valg av 2 stemmetellere:  Bjørn Volseth og Ole Sprakehaug 

 

 Kommentarer til innkalling:  Kort varsel. 

 

I følge navnefortegnelse var det møtt 14 sameiere, og det møtte 1 med fullmakt(er). 

Totalt 12 stemmeberettigede.  

 

2.  Presentasjon av Pluss-plan 

Petter Johan Ødegård fra TOBB presenterer vedlikeholdsplanen for sameiet. Denne 

er utarbeidet etter befaring på fellesarealer, for å kartlegge fremtidig vedlikehold 

som bør foretas. Planen er bygd opp med ulike vedlikeholdspunkter, med tilhørende 

priser. Dette er satt opp etter estimat, og vil i realiteten gjennomføres på anbud. 

Driftsmessig vedlikehold som vaktmestertjenester og renhold er ikke lagt inn i 

planen. Det vises også tilsynsrapport av saker som er funnet ved befaring. Med i 

plussplanen finnes det en 10-årsplan som gjør det lettere å se hva som må gjøres når, 

og eventuelt rokkere om på tidspunkt for ulike utbedringer. 

  

Kommentar til presentasjon:  

Sameiere ønsker at planen skal være tilgjengelig for alle beboerne. 

Enkelte terrasser har manglet takrenner i alle år. Dette gjør det umulig å spyle 

terrassen. Det ble lagt inn ønske om at dette kommer inn som del av Pluss-planen.  

 

 



3.  Justering av felleskostnad fra 01.01.2015 

Hege Ness fra TOBB legger fram et foreløpig budsjett for 2015. Budsjettet viser at 

sameiet vil få høye kostnader på vedlikehold i årene framover. Det som må gjøres av 

vedlikehold i 2015 vil koste sameiet nærmest alt av oppsparte midler, og det foreslås 

derfor å heve felleskostnadene med 20%.  

  

Sameiermøtet blir enstemmig enige om tradisjonell stemmegivning, og ikke 

stemmegivning på bakgrunn av sameiebrøk, for å enkle stemmetellingsprosessen. 

 

Forslag om å heve felleskostnadene med 20% blir enstemmig vedtatt. 

 

4. Endring av vedtekter, §21. 4. ledd 

 

I vedtektene står det at styret er ansvarlig for vedlikehold på bygget, og dette kan by 

på utfordringer dersom man alltid må ha sameiermøtets stemmer for endring av 

felleskostnader.  Det stemmes derfor om en endring i vedtektene som lyder som 

følger: 

 

«På grunnlag av årsbudsjettet skal det betales et månedlig forskuddsbeløp, fastsatt 

av sameiemøtet til dekning av disse utgifter. Utover dette har styret fullmakt til å 

justere forskuddsbeløpet i henhold til prisindeksregulering en gang årlig. 

Ekstraordinære utgifter som påløper på grunnlag av gyldig vedtak i sameiermøtet, 

skal i den utstrekning de ikke dekkes over det ordinære budsjett, utlignes etter samme 

fordeling som de ordinære månedsbeløp som nevnt ovenfor. Unnlatelse av å betale 

de utlignede fellesutgifter etter påkrav anses som vesentlig mislighold.» 

 

Den opprinnelige teksten lød som følger: 

 

«På grunnlag av årsbudsjettet skal det betales et månedlig forskuddsbeløp, fastsatt 

av sameiemøtet, til dekning av disse utgifter. Ekstraordinære utgifter som påløper på 

grunnlag av gyldig vedtak i sameiermøtet, skal i den utstrekning de ikke dekkes over 

det ordinære budsjett, utlignes etter samme fordeling som de ordinære månedsbeløp 

som nevnt ovenfor. Unnlatelse av å betale de utlignede fellesutgifter etter påkrav 

anses som vesentlig mislighold.» 

 

Saken krever 2/3 flertall. 

Vedtektsendringen blir enstemmig vedtatt. 

 

Møtet ble hevet klokken 19.52 

 

Protokoll signeres av    

 

Ane Aarø, møteleder        Anne Berit Julseth, seksjonseier         Annelise Uvsløkk, seksjonseier 


