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Ordinær generalforsamling ble avholdt 26.03.15 kl 18:00-19:30 i personalrommet på Tøyen 
skole, Hagegata 19, Oslo. 
 
1. Konstituering 

a) Valg av møteleder 
Styreleder ble valgt til møteleder.  

b) Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter 
Tjueen aksjonærer var til stede, derav to ved fullmakt.  

c) Valg av referent og en aksjonær til å underskrive protokollen  
Marthe Hov Bjerke ble valgt som referent, og Victoria H Koritzinsky ble valgt til å 
underskrive protokollen.  

d) Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 

 
2. Styrets beretning for 2014 

Styrets beretning ble gjennomgått og tatt til etterretning 
 

3. Årsregnskap for 2014 og revisors beretning for 2014 
a) Godkjenning av styrehonorar 

Styrets honorar for perioden 2015-2016 ble satt til kr 40 000,-. 
b) Gjennomgang av årsregnskap for 2014 

Årsregnskapet ble godkjent og årets resultat overføres til egenkapital. 
c) Behandling av revisors beretning  

Revisors beretning ble tatt til etterretning. 
d) Valg av ny revisor 

BDO er valgt som ny revisor.  
 

4. Budsjett for 2015 
 Budsjettet ble gjennomgått og tatt til etterretning slik det foreligger. 
 
5. Innmeldte saker 

 
(Re)etablering av private takterrasser leil nr 15 og 16, 6. etg oppgang A 
 
a) Styrets forslag  

Styrets forslag ble vedtatt. 
 
Vedtak: Styrets forslag til forutsetninger beskrevet i saksframstillingen legges til 
grunn ved etablering av private takterrasser utenfor leilighet 15 og 16, og 
generalforsamlingen gir styret fullmakt til å godkjenne endelig plan for terrassene.  
Vedtektsendringene som er foreslått må vedtas før byggingen kan igangsettes. 
Endelig ordlyd for vedtektsendringene utarbeides med bistand fra juridisk 
kompetanse og vedtas på ekstraordinær generalforsamling. Vedtektsendringene 
må godtas av aksjonærer som søker om tillatelse til å (re)etablere private 
takterrasser. 
 

b) Søknad fra aksjonærer om å (re)etablere private takterrasser (Forslagstillere: 
Sverre Stenersen (leil 16) og Gjermund Strømman (leil 15)) 
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Forslagstillerne la fram to forslag som det ble stemt over. Alternativ 1 fikk en 
stemme, mens alternativ 2 fikk 20 stemmer. Alternativ 2 ble vedtatt. 
 
Vedtak: Generalforsamlingen gir styret mandat til å gi aksjonærer i leilighet 15 og 16 
tillatelse til å utbedre takterrassen som beskrevet i søknaden og i tråd med de 
forutsetninger som generalforsamlingen legger til grunn og tillatelse til å bruke 
fellesarealet som vist i Figur 2 i vedlegg til saksframstillingen. Der det er avvik mellom 
forslag i søknad i sak 5 b og forutsetninger vedtatt i sak 5 a har forutsetninger i 5 a 
forrang. 
 

6. Valg av tillitsvalgte 
Valg av nytt styre 
Valgkomiteens innstilling for vervene på valg i 2015 var som følger: 
 

Leder:  Anita Eide (oppg D) valgt for perioden 2015-2016 (gjenvalg) 
Styremedlem: Ida C. Freng (oppg A) valgt for perioden 2015-2017 (ny) 
Varamedlem:  Erica Svane (oppg A) valgt for perioden 2015-2017 (byttet verv) 

 
Valgkomiteen bestod av Vibeke Heide (C) og Sverre Stenersen (A) og komiteens 
innstilling var enstemmig. 
 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt og styre for 2015-2016 er som følger: 

         
Styret:  Valgt for periode: 
Styreleder Anita Eide 2015-2016 
Styremedlem Ida C. Freng 2015-2017 
Styremedlem Marthe Hov Bjerke 2014-2016 
Varamedlem Erica Svane 2015-2017 
Varamedlem Ørjan Ommundsen Steinsland 2014-2016 

 
Valgkomité: Victoria H. Koritzinsky (A) og Kine Hammer Hansen (C) ble valgt som 

valgkomité for 2016.  
 
 

 
Tøyen, 26. mars 2015 

 
 
 
 
 

Anita Eide (s)      Victoria H. Koritzinsky (s) 
Styreleder              Aksjonær 

  
  


