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Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtedato: 20.04.2017 
Møtetidspunkt: 18:00 
Møtested: Sinsen kirke, Lørenveien 13 

Til stede: 42 seksjonseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 46 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Atle Gulpinar. 
 

Møtet ble åpnet av Jacob Noodt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 
Som møteleder ble Jacob Noodt foreslått. 
Vedtak: Valgt 
 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 
som bevis for at vedkommende eier er til stede. 
Vedtak: Godkjent 
 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 
Som fører av protokoll ble Atle Gulpinar foreslått. Som protokollvitne ble Stein Flaatrud  
foreslått. 
Vedtak: Valgt.  
 

D Godkjenning av møteinnkallingen 
Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet 
for lovlig satt. 
Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Behandling av årsberetning for 2016 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
 
Vedtak: Sameiermøtet besluttet styrets forslag til årsberetning 
som sameiets årsberetning for 2016. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Behandling av årsregnskap for 2016 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 
Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 
2016. Årets underskudd kr. – 1.414.055,- dekkes ved overføring 
fra sameiets egenkapital 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.  

Vedtak: Sameiermøtet fastsetter revisors honorar for 2016 etter regning, i henhold til 
avtale. 
 
Styrehonoraret for perioden mellom sameiermøtet i april 2016 og april 2017 fastsettes til 
kr. 600.000,- (kr. 500.000 + kr. 100.000).  
Styret beslutter fordelingen mellom styremedlemmene ut fra en samlet vurdering av det 
enkelte styremedlems innsats og arbeidsmengde. 
Størrelsen på styrehonoraret gjenspeiler ekstraordinært arbeid utført i 2016.   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A) Forslag til tillegg i vedtekter angående elektronisk kommunikasjon 
 
Forslag fra: Styret 
Bakgrunn: Epost er blitt et effektivt kommunikasjonsmiddel som alle har tilgang til. 
Styret foreslår at all offisiell kommunikasjon til sameierne kan sendes elektronisk. Dette 
tiltaket vil spare kostnader for sameiet for trykking og porto, i tillegg til å være gunstig for 
miljøet. 
 
Forslag til tillegg i vedtektene som følger: 
”§ 13 Elektronisk kommunikasjon 
Styrets kommunikasjon med sameierne og andre beboere, herunder innkalling til 
sameiermøte, kan skje elektronisk. 
Den enkelte sameier eller beboer plikter å holde styret oppdatert med en e- postadresse 
for slik kommunikasjon.” 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Sameiermøtet gir sin tilslutning til ny § 13 Elektronisk kommunikasjon i vedtektene, som 
foreslått fra styret. 
 
Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.   
 
B) Forslag til instruks for valgkomiteen 
 
Forslag fra: Styret 
 
Bakgrunn: For å sikre gode kandidater til styret i sameiet, foreslås det at valgkomiteen 
utvides til tre personer, en leder og to medlemmer som alle velges på ordinært 
sameiermøte. I tillegg foreslås det at valgkomiteen, i tillegg til å foreslå styrekandidater, 
skal fremme forslag til styrets godtgjørelse. 
 
Forslag til instruks for valgkomiteen: 
”Instruks for valgkomiteen i Sameiet Lørenplatået 
 
1. Oppgaver 
a. Valgkomiteen skal overfor sameiermøtet fremme forslag til kandidater i henhold til ’§ 5 
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Styret’ i sameiets vedtekter: ”Sameiet skal ha et styre som består av 7 medlemmer, 
hvorav 2 er varamedlemmer. Det skal fortrinnsvis velges en representant fra hver av 
bygningene. 
Styret velges av sameiermøtet for to år, med mindre sameiermøtet ved valget 
bestemmer en annen periode for ett eller flere av medlemmene. I Sameiets første styre 
har 4 av medlemmene en funksjonstid på ett år. Kun fysiske personer kan være 
styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet.” 
 
b. Valgkomiteen skal overfor sameiermøtet fremme forslag om godtgjørelse til styret. 
 
2. Arbeidsmåte 
 
a. Valgkomiteens leder har ansvaret for innkalling til møter i valgkomiteen, Lederen har 
ansvaret for at komiteen har avsluttet sitt arbeid i tide slik at innstilling kan følge 
innkallingen til sameiermøtet. 
 
b. Valgkomiteen plikter å skaffe seg informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er 
ønskelig for kandidater til de ulike tillitsverv. 
 
3. Sammensetning 
Valgkomiteens medlemmer skal være sameiere i Sameiet Lørenplatået, og funksjonstid 
for alle medlemmene er 1 år.” 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Sameiermøtet gir sin tilslutning til ny instruks for valgkomiteen, som foreslått fra styret. 
 
Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt.  
 
C) Forslag til fargevalg ved fremtidig oppussing av oppganger 

 
Forslag fra: Tone og Trond Pettersen, seksjon 39 
 
Forslag: Forslag om å male ytterdører i brannsluse i samme farge som heisdør og 
rekkverk. Vi mener dette vil gi et helhetlig og balansert inntrykk. Det er vel snart tid for 
oppussing, og da kan det eventuelt males i ny farge. 
 
Kommentar fra styret: Oppussing/maling av oppganger er ikke innenfor budsjettet for 
2017, men er på listen for mulige tiltak i 2018. Styret vurderer samarbeid med 
profesjonelle for å foreslå material- og fargevalg. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Sameiermøtet ber styret ta med forslaget i videre prosess ift. oppussing/vedlikehold av 
oppganger. 
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D) Forslag om forbud mot røyking på balkonger 
 
Forslag fra: Jane Hornseth, seksjon 51 
 
Bakgrunn: Det har vært et problem for oss med en liten baby, med allergi og astma i 
familien, at det siger røyklukt inn i leiligheten pga naboer som røyker på balkongen. 
Hører det er et gjentakende problem hos flere på Løren. Noen har vært nødt til å 
stenge alt av ventiler og derfor gjøre leiligheten helt tett. Spesielt på sommerstid blir 
dette varmt og slitsomt for de som bor i leilighetene det gjelder. 
 
Forslag: Forslaget er at det gjøres forbudt å røyke på balkongene og at røykere må gå 
ut av bygget. 
 
Kommentar fra styret: Samfunnet har blitt mer sensitivt til røyking og røyklukt. Det er 
flere sider av denne saken, og trolig ingen løsning som er optimal for alle. Det er et 
faktum at uansett hva vi beslutter i sameiermøtet, vil det trolig ikke stå seg juridisk – 
noe som er diskutert i mange fora. 
 
Den juridiske vurderingen om røyking på balkongen; 
Eierseksjonsloven §19 – Rett til bruk, sier bla. følgende: 
- ”Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte 
fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar 
med tiden og forholdene.” 
- ”Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig 
måtevære til skade eller ulempe for andre sameiere.” 
 
Seksjonseiers rett til egen bruk står altså sterkt, samtidig som seksjonseiers plikt til å 
ikke være til ulempe står sterkt. De som røyker plikter å ikke være til ulempe for andre 
sameiere, og de som blir påvirket har også valgt å bo i et sameie og må tåle at røyklukt 
kan oppstå̊. 
 
Styret viser til utsendt informasjonsbrev i mars om temaet, og foreslår en endring i 
husordensreglene. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Sameiermøtet beslutter å endre husordensreglenes § 9, som følger (endringer 
understreket): 
”§ 9 Grilling og røyking på terrasser 
Det er tillatt å benytte elektrisk- og gassgrill på terrassene. Kullgrill er ikke tillatt. 
Gassflasker skal ikke oppbevares inne i leiligheten eller i kjellerbod. 
 
Ved bruk av grill og ved røyking på terrasser, oppfordres det sterkt til å ta hensyn til 
muligsjenanse overfor naboer – spesielt på̊ kvelds- og nattestid, og når man vet at det 
er soverom direkte over egen terrasse.” 
 

Vedtak: Forslagsstillers forslag og styrets forslag til vedtak ble ikke vedtatt.     
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Jósep T. Jónsson og Rikke Littmann foreslått 
Vedtak: Valgt v/akklamasjon.    

 
B Som varamedlem for 2 år, ble Karianne Burhol foreslått. 
 Som varamedlem for 1 år, ble Bård Orsten foreslått.  

Vedtak: Valgt v/akklamasjon.    
 

C Som representant(er) i valgkomitéen ble foreslått:   
 Anders Li (leder), Sissel Alsaker (medlem), Inger L. Ingebrigtsen (medlem) 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon.      
 

D. Som to delegater til årsmøte i Løren Velforening 18. mai 2017 ble foreslått:  
Inger L. Ingebrigtsen og Anne Margrete Wollan Linnes 
Vedtak: Valgt v/akklamasjon.    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Møtet ble hevet kl.: 20.30.  Protokollen signeres av 
 
 
 
Jacob Noodt/s/     Atle Gulpinar/s/ 
________________________   ____________________________ 
Møteleder      Fører av protokollen 
 
 
Stein Flaatrud/s/   
________________________    
Protokollvitne       
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Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning: 
 

Navn   Adresse   Valgt for 

Leder  Jacob Noodt  Peter Møllers vei 6 B  2016 - 2018 

Nestleder Eystein B. Jenssen Børsteveien 4 A  2016 - 2018 

Styremedlem Jósep T. Jónsson Børsteveien 2 B  2017 - 2019 

Styremedlem Mari Helén Varøy Peter Møllers vei 6 B  2016 - 2018 

Styremedlem Rikke Littmann Børsteveien 6 A  2017 - 2019 

Varamedlem Karianne Burhol Børsteveien 2   2017 - 2019 

Varamedlem Bård Orsten  Børsteveien 2 B  2017 - 2018 

 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 

 

 


