
Referat fra årsmøtet 2005 
 
Sted:  Strinda videregående skole. 
Tid:  27/04-05 kl. 19.00 

 
41 stemmeberettige møtt frem. 
Totalt 54 fremmøtte. 
 
Sak 1. Åpning – velkomst. 

Formann ønsket velkommen. 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Innkallingen godkjent og dagsorden gjennomgått og godkjent. 
 
Sak 3. Valg av møteleder, protokollfører, 2 stemmetellere og sign av 

protokoll.  
a) Møteleder:   Arve Tranøy. 
    Møteleder til valgene:  Trond Heimdal.  

  b) Protokollfører:   Trond Heimdal. 
  c) 2 stemmetellere:  Torunn Børresen og Jan Pedersen. 
  d) Undertegn. av protokoll:  Kirsten Helene Eggen og Bjørn Strand. 
 
Sak 4. Årsberetning 2004 

Møteleder (ML) informerte om en endring i årsberetningen: Styret 
foreslår at Sameiets overskudd på kr. 206.332,- overføres til annen 
egenkapital. 
ML gikk gjennom de faste punktene i årsberetningen. Presentasjon av 
styret, AU og valgkomiteen.  
ML informerte og gikk gjennom de viktigste sakene som styret 
behandlet i 2004. Slik som Basale saken, P-plassen, mistet 10 plasser og 
vannskaden i nr 115. Utsmykningskomiteens fikk skryt for det flotte 
arbeidet de har gjort i bygget. ML nevnte det flotte arbeidet Lars Nypan 
og Martha Johanson har gjort i fm beplantningen i sameiet. En liten 
påskjønnelse fra styret i form av en gavesjekk blir overrakt dem. I 
tillegg fikk "gutta" (Tormod Wangberg, Kjell Øien og Ole Antonsen) 
ros og overrakt en gavesjekk hver, for arbeidet de har gjort i fm 
spylingen av garasjen og diverse andre ting.  
Det ble fremstilt ønske om markeringslys og ledelys i bodgangene ved 
eventuelt strømbrudd. I denne forbindelsen fortalte formannen om 
hvilken taktikk som er brukt for å få Veidekke til å betale mest mulig av 
slike ønsker. Formannen manet til tålmodighet angående slike mangler. 
Ellers ble andre saker bare kommentert. 
Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 



Sak 5. Regnskap 2004. 
  ML leste gjennom revisjonsberetningen for 2004. 

Innspill i fm regnskapet: 
- Har vi oversikt over hva som er kjøpt inn i sameiet. Trenger vi en 

inventarliste? 
- 2 stk. bør attestere fakturaer. Trenger vi en kasserer i styret? 

Formannen fortalte hvordan dette er blitt organisert hittil. Dette etter 
TOBB's praksis, hvor de mottar faktura, registrerer denne og sender 
den til styreleder, som attesterer hvis det er en faktura som er riktig, 
og skal betales. Hvis ikke følges den opp mot avsender. 

- Spørsmål om styret kunne ha gjort en bedre jobb i fm innkrevingen 
av pengene mot Basale?  

Disse punktene blir fulgt opp i styret senere. 
  ML gikk gjennom regnskapet i grove trekk. 
  Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 6.  Budsjett 2005 med avsetning til vedlikeholdsfond. 

Styrehonoraret for 2005 ble enstemmig vedtatt som budsjetert på 
årsmøtet i 2004. 
Innspill i fm budsjettet: 
- Burde det bevilges penger til indre vedlikehold og reparasjoner? 

Forslag om å øke posten, andre tjenester fra kr. 5000,- til kr. 30.000,- 
til dette formålet. 
Formann mente at vi burde vente med dette arbeidet til etter at 
Veidekke er ferdig med sitt arbeid i bygget. Det ble ikke noe 
avstemning på dette, så derfor ingen justeringer på denne posten. 
Formann mente at hvis det skulle bli behov for slikt vedlikehold, så 
har vi dekning for det i andre poster. 

- Spørsmål om vi har innhentet tilbud fra andre forsikringsselskap til 
våre forsikringer. Ja, TOBB har innhentet tilbud fra flere og har 
valgt det billigste og beste tilbudet. 

 
Forslag fra styret til budsjett endring. 
 
1. Endringer av noen poster i TOBB's budsjettforslag: 
 
- Andre tjenester    kr.         0,- endres til kr.   5.000,- 
- Verktøy, driftsmater. inventar kr. 30.000,- endres til kr. 25.000,- 
- Kontorrekvisita, trykksaker  kr. 20.000,- endres til kr. 10.000,- 
- Telefon og porto   kr.   3.500,- endres til kr.   5.500,- 
- Bomiljø     kr.   2.000,- endres til kr. 10.000,- 
 
Dette medfører ingen endringer i driftsresultat. 
 



 
2. Avsetning til vedlikeholdsfond. 

Det avsettes kr. 200.000,- til vedlikeholdsfond, som settes inn på 
egen konto. 

  
Budsjett ble enstemmig vedtatt med disse endringene. 

 
Sak 7. Forslag fra styret. 

1. Etter nøyere undersøkelser har styret i sameiet kommet til den 
slutningen at det ikke er nødvendig med filterskifte hvert år. Styret 
foreslår derfor at skifte av filter utsettes til våren 2006. 

2. Styret foreslår videre at trekket på kr. 50,- pr. måned for hver 
seksjon fortsetter i 2005 og 2006. 

3. Beløpet som kommer inn i 2006 brukes til å dekke omkostningene 
ved skifte av filter i 2006. 

4. Beløpet som kommer inn i 2005, kr. 77.400,- brukes til å finansiere 
kontrakt for VPLAN og langtidsbudsjett. 

 
Motforslag fra Per Gjertsen: 
- Vplan utsettes til 5-årsperioden (garantiperioden) er over. 
 
Årsmøtet holdt avstemming på disse 2 forslagene.  
35 stemte for styrets forslag. 
6 stemte for Per Gjertsen's forslag. 
Styrets forslag vedtatt. 
 

Sak 8. Innkomne forslag. 
  Ingen forslag innkommet. 
 
Sak 9. Valg. 

a) Valg av styreleder:     
Arve Tranøy   2 år. 1 stemme mot, 40 stemmer for. 
 

b) Valg av 2 styremedlemmer: 
Rita Østerlie Mørch  2 år. Enstemmig valgt. 
Svein Hugo Andersen 2 år. Enstemmig valgt. 
 

c) Valg av varamenn: 
Greta Malmo 1. varamann 1 år.  Enstemmig valgt. 
Kirsti Ingdal  2. varamann 1 år. Enstemmig valgt 
 

d) Valg av medlemmer til valgkomiteen: 
Rita Riksaasen   2 år. Enstemmig valgt. 
Hans Otto Frøland  2 år. Enstemmig valgt. 



 
e) Valg av revisor: 

Noraudit DA   1 år. Enstemmig valgt. 
 
Venche Johnsen og Per Gjertsen som gikk av som styremedlemmer og Inger 
Johanne Dybwad og Ole Antonsen som gikk av som varamedlemmer, fikk blomster 
fra styreleder Arve Tranøy med takk for innsatsen. Venche var ikke til stede, men vil 
bli overrakt blomster og hilsning i etterkant. De nye medlemmene ble ønsket 
velkommen. 
 
 
Til slutt takket ML for fremmøtet. 
 
 
 
 
 
__________________________    ____________________ 

Kirsten Helene Eggen      Bjørn Strand 
 
 
  ________________________ 
   Trond Heimdal 
    Ref. 


