Protokoll til årsmøte 2020 for Ellipsen Borettslag
Organisasjonsnummer: 997523385
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 30. april kl. 18:00 til 8. mai kl. 18:00.
Antall deltagere: 54.
Dette utgjør totalt{' '}
36 % av
totalt antall stemmeberettigede.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:
1. Konstituering – Godkjenning av møteinnkallingen
Møtet er innkalt via egen forsendelse til andelseierne iht. Borettslagslovens krav, og
myndighetene har godkjent at det kan avholdes digitale årsmøtet under de rådende
omstendighetene.
Andelseierne kan stemme på sakene via papir eller delta/stemme via digital løsning.
Digital løsning godkjenner kun registrerte andelseiere i OBOS sine systemer, mens
papirstemmer leveres på samme måte som en registreringsblankett i et fysisk årsmøte.
Styrets innstilling
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner måten møtet er kalt inn på og måten
det gjennomføres på.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 51
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
2. Konstituering - Valg av andelseier som protokollvitne
Styreleder fungerer som møteleder iht. borettslagsloven. I tillegg krever loven at minst
1 andelseier signerer protokollen, sammen med møteleder. Protokollen vil bli sendt til
signering digitalt.
Vedtak
Generalforsamlingen velger Sindre Cools Berg og Toril Drøsdal som protokollvitne
Antall stemmer for: 49
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
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3. Årsrapport og årsregnskap
Viser til utsendt innkalling til generalforsamling hvor andelseierne ænner årsrapport og
årsregnskap for 2019.
Styrets innstilling
Forslag til vedtak: Styrets årsrapport og årsregnskap for 2019 godkjennes, og
årsresultatet overføres til egenkapitalen.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 45
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
4. Godtgjørelser - Godkjenning styrehonorar for perioden 2019/2020
Styrets innstilling
Forslag til vedtak: Godtgjørelse til det sittende styret for styreperioden 2019/2020
foreslås satt til kr 200 000.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 41
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
5. Godtgjørelser - Godkjenning andre honorarer for perioden 2019/2020
Styrets innstilling
Forslag til vedtak: Borettslagets hjemmesideansvarlig honoreres kr. 10 000 for arbeid i
perioden 2019/2020.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 36
Antall stemmer mot: 10
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
6. Valg av tillitsvalgte - Delegert til OBOS generalforsamling for 1 år med vara
Viser til valgkomiteens innstilling i innkallingen til ordinLr generalforsamling.
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Vedtak
Ove Bengt Berg velges som delegert til OBOS generalforsamling for 1 år, med Hasse
éøier som vara.
Antall stemmer for: 43
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
7. Valg av tillitsvalgte - Valgkomité for 1 år
Viser til valgkomiteen innstilling i innkalling til ordinLr generalforsamling 2020.
Vedtak
éenrik Bardum og Christine éallås velges som valgkomitE for 1 år.
Antall stemmer for: 45
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
8. Valg av tillitsvalgte - Borettslagets medlem i styret til Gladengtunet
eierseksjonssameie
Viser til valgkomiteen innstilling i innkalling til ordinLr generalforsamling 2020.
Vedtak
Ove Bengt Berg og Hasse éøier velges som borettslagets medlemmer i styret til
Gladengtunet eierseksjonssameie.
Antall stemmer for: 42
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
9. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
Styremedlemmer:
Kspen Strand (41 stemmer)
Trine zoritJinsky (45 stemmer)
Varamedlemmer:
Wonas

idmann (40 stemmer)

Grete zlLboe (44 stemmer)

Transaksjon 09222115557429519346

Signert OBB, SCB, TD

Protokollen signeres av
Møteleder
Navn: Ove Bengt Berg /s/
Protokollvitne 1
Navn: Sindre Cools Berg /s/
Protokollvitne 2
Navn: Toril Drøsdal /s/
Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:
Navn

Valgt for

Leder

Ove Bengt Berg

2019-2021

Nestleder

Lasse Høier

2019-2021

Styremedlem

Linda Hauge

2019-2021

Styremedlem

Espen Strand

2020-2022

Styremedlem

Trine Koritzinsky

2020-2022
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