Protokoll generalforsamling i Prestsletta huseierforening 2017
Bj0mdal grendehus, Meklenborglsen 114, 5. april 2017
1) Konstituering.
a) Navnefortegnelse: Styreleder Kare Frantzen tok opp navnefortegnelse.
30 stemmeberettigede huseiere m0tte opp.
b) Valg av sekretaer og protokollvitner: Jorunn Finnsen(nr 72) valgt til sekretaer og referent, Solveig
Bringsli (nr 26) og Henning Herrestad (nr 56)valgt til protokollvitner.
c) M0tet var lovlig innkalt.
d) Valg av m0teleder. Kare Frantzen valgt til m0teleder.
2) Arsmeldingfor 2016.
Arsmeldingen ble gjennomgatt. Generalforsamlingen godkjente arsmeldingen.
3) Arsoppgj0r og regnskap for 2016
Arsoppgj0r og regnskap for 2016 ble gjennomgatt, begge deler ble godkjent av generalforsamlingen.
4) Forslag fra styret: Revidering av vedtekter, tillegg i § 7.
Styret fremmet forslag om at alle styremedlemmer har obligatorisk m0teplikt pa alle styrem0ter. Ved
forfall skal dette meldes til styreleder i god tid for avtalt m0tetidspunkt. Ved manglende oppm0te pa
fire styrem0ter reduseres styregodtgj0relsen med 25% og ved manglende oppm0te pa seks eller fler
m0ter, reduseres godtgj0relsen med 50%.
Forslaget ble stemt over og enstemmig vedtatt.
5) Forslag fra Driss Alaoui: Revidering av vedtektene, tillegg i § 7:
Driss Alaoui fremmet forslag om at styremedlemmer ikke skal sitte i styret i mer enn 4 ar
sammenhengende.
Forslaget ble stemt over, 25 stemte imot og de 0vrige stemte for.
Forslaget ble avvist.
6) Rehabilitering avgarasjen.
Etter ekstraordinaert generalforsmaling h0sten 2016, fikk styret fullmakt til a innhente tilbud pa
arbeidene. Styret sendte foresp0rsel til 5 entrepren0rer og ved utgangen av mars 2017, hadde styret
kun mottatt ett tilbud. Nor Entrepren0r Arbeidene var planlagt startet sommer/h0st 2018.
Pristilbudet pa arbeidene var h0yere enn styret antok h0sten 2016, noe som vil medf0re en 0kning av
kostnad pr huseier.
Styret ba generalforsamlingen stemme over om de skal gis fullmakt til a innga kontrakt med NOR
Entrepren0r.
Det ble stemt over hvorvidt styret gar videre med kontrakt ed NOR entrepren0r, og dette ble
enstemmig vedtatt.
7) Dersom generalforsamlingen svarte Ja pi § ga videre med NOR entrepren0r, matte det stemmes
over hvordan inndekning av ekstra kostnad for rehabiliteringen skulle dekkes inn;
a) engangsinnbetaling pa kr 6 600,b) 0ke den manedlig innbetaling fra 1.7.2017 med kr 550,- frem til 1.7.2018.

Generalforsamlingen stemte f0lgende;
6 for forslag A og 24 for forslag B.
Vedtaket for inndekning av 0kte kostnader for rehabiliteringen skal dekkes inn med 0kt innbetaling
a kr 550 fra 1.7.2017 frem til 1.7.2018, forslag B.

8) Godtgj0relse til styret og revisor for 2016.
Styreleder 8.000 kroner, styremedlemmer 2.000 kroner og revisor 2.000 kroner.
Enstemmig vedtatt.
9) Styrets budsjettforslag 2017.
Budsjettforslaget ble lagt fram og enstemmig vedtatt.
10) Valg.
Valgkomiteen la fram forslag pa kandidater til valg, samt at det kom opp forslag om ytterligere
kandidater pa m0te:
Styremedlemmer;
Kare Frantzen (nr 18) og Jorunn Finnsen(nr 72), Arve Ek (nr 16), Ahmed Hashi (nr 70), Solveig Bringsli
(nr 26), Mohammed Dhoski (nr 74), True Falch-Nielsen (nr 104), Rabbia Hussein (nr 98), Rawafid
Shahad (nr 112), Ahmad All (nr 80)
F0lgende kandidater ble valgt til styret;
Kare Frantzen, Jorunn Finnsen, Arve Ek, Ahmed Hashi, Solveig Bringsli ogTruc Falch-Nielsen.
b) Valgkomite: Mohamed Dhoski (nr 74), Harjiit Singh (nr 40) og Bj0rgulv Bjaen (nr 34) ble valgt.
Kandidatene ble enstemmig valgt.
c) Revisor: Anne Abrahamsrud.
Kandidaten ble enstemmig valgt.
d) Representant og vararepresentant til styret i Bj0rndal grendehus.
Driss Alaoui som representant.
Kandidaten ble enstemmig valgt.
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