
P R O T O K O L L 
 

fra ordinær generalforsamling i Sandbekkåsen Borettslag avholdt torsdag 4. mai 2017. 
KL 19:00 i Kurland Grendehus, Holenveien 30, Kurland. 
 
Møtet ble åpnet av:   Terje Wiik  
Fra forretningsfører BORI møtte : rådgiver Kasim Berisha 
  
SAK 1  KONSTITUERING 
 

A) Valg av møteleder 
 

 Valgt ble: Kasim Berisha   
 

   B) Opptak av navnefortegnelse 
 Tilstede fra andelseierne :    24  stemmeberettigede 
 Antall fremlagte fullmakter :      1    
      Totalt  :    25    stemmer  
 

B) Valg av sekretær og 2 andelseiere til å undertegne protokollen. 
 

    Valgt ble: Elin Alseth som sekretær. 
 

 Til å undertegne protokollen :  Jon Richardsen og Tina B. Nysether 
 
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn  
  Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var  
  innkalt  på og erklære denne for lovlig satt. 
 

    Vedtak: Godkjent  
    
SAK 2  ÅRSBERETNING FOR 2016 

    Styrets årsberetning for 2016 ble referert og foreslått godkjent. 
   

   Vedtak: Godkjent 
 
SAK 3  ÅRSOPPGJØRET FOR 2016 
 

A) Årsregnskap for 2016 
   Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent. 

    
Vedtak: Godkjent  
 

B) Anvendelse av årsresultatet 
 

  Styret foreslår at årets positive resultat på kr. 772 849,- 
overføres til udekket tap. 
 

  Vedtak: Godkjent 
 

C) Styrets budsjett 2017 
Forslag :  Tas til orientering 
 
Vedtak: Godkjent   



   

 
SAK 4  GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
  Forslag: Valgkomiteen foreslår kr.  225.000,- som fordeles internt av styret. 
  
 Vedtak: Godkjent   
 

SAK 5  INNKOMNE SAKER 
 

5.1 

Vedr. gnagere/skadedyr i borettslaget. 
  
Min samboer og jeg flyttet inn i borettslaget høsten 2016, og har oppdaget 
gnagere/skadedyr i vegger og etasjeskiller. Situasjonen bekreftes kjent av styret, som 
meddeler at dette pt. bekjempes med bruk av åte/gift, og feller inne hos den enkelte 
beboer. Vi blir fortalt av beboere at mus blir fanget i feller inne. 
 
 Vi ønsker ikke å ha mus inne i vår leilighet, og søker å få rettet problemet hos oss FØR vi 
har mus løpende over gulvene våre. Vi blir fortalt av takstmann (med spesialisering på 
skadedyr i bygg) at det er lite vi kan gjøre innvendig før borettslaget har tettet tilgangen fra 
utsiden, men at dette absolutt bør gjøres. Vi blir også fortalt at gnagere fort sprer seg til 
nærliggende bygg dersom det finnes veier inn. 
 
 Vedr. hvilke problemer og risikoer mus fører med seg vises det til rapport og skriv 
(vedlegg) både styret og undertegnende skal ha mottatt i forbindelse med at Oslo 
Skadedyrkontroll har befart området. Det vises til avsnittet «Generelt om mus». Vi har 
også fått bekreftet av flere meglere at andelene blir mindre attraktive i boligmarkedet når 
problemer med skadedyr er kjent. 
 
Forslag 1: Vi foreslår at styret så snart som mulig utreder muligheter og tilhørende 
kostnadsestimater for å forhindre at mus/skadedyr kommer inn i vår bygningsmasse. 
 
Forslag 2: Dersom forslag 1 vedtas, foreslås det videre at det avholdes en ekstraordinær 
generalforsamling hvor løsninger presenteres og evt. stemmes over, så snart dette 
foreligger. 
 
Med vennlig hilsen 
Andreas Mistereggen 
Sandbekkfaret 20D. 
 
Styrets orientering: 
Styret har jobbet kontinuerlig med skadedyrbekjempelse i borettslaget gjennom vår 
avtaleleverandør på denne tjenesten, Anticimex. 
Styret har i 2017 innhentet tilbud fra ny leverandør på skadedyrbekjempelse og vil i løpet 
av 2017 fortsette dette arbeidet kontinuerlig. 
 
Styrets innstilling: 
Styret vil innhente forslag og tilbud på tiltak for å forhindre smågnagere å komme inn i 
borettslagets bygninger og sende ut informasjonsskriv om hvilke tiltak som anbefales fra 
leverandør av slike tjenester. 
Styret anser ikke dette som en sak for en ekstraordinær generalforsamling, men at styre 
behandler saken videre. 
 

Vedtak: Styrets innstilling, enstemmig godkjent. 
 



   

SAK 6  VALG  
 

6.1. Valg av styreleder for 2 år :     
 
   Valgt ble: Terje Wiik 

 
 

*Merknad: Det er en skrivefeil i innkallingen. Det er to styremedlemmer som er valgt for 2 
år og ikke for 1 og 2 år som det fremgår av innkallingen. 

 
6.2.  Som styremedlem for 2 år: 
 

Valgt ble: Jon Richardsen  
 
6.3.  Som styremedlem for 2 år: 
 

         Valgt ble: Sverre Hambro 
 
6.4 Valg av 4 varamedlemmer for 1 år: 
 
 

Valgt ble: 
Johanne Omland 
Hilde S. Heggelund 
Mona Lund 
Harald Sørensen 

 
6.5 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for 1 år: 
 
 

Valgt ble:  Tor Sannes 
Anne Marthe Boldingh 
Arne Rundtom 

          
  

6.6       Valg av 2 delegater og 2 varadelegater til BORIs generalforsamling: 
 
 
Valgt ble: 
 
Delegat:  Terje Wiik og Jan E. Furuhagen 
 
Varadelegat: Jon Richardsen og Elin Alseth 

 
 
Lest og godkjent: 

 
Kasim Berisha /s/      
Møteleder valgt av generalforsamlingen 
 
    
Jon Richardsen /s/     Tina B. Nysether /s/    
Protokollvitne valgt av generalforsamlingen Protokollvitne valgt av generalforsamlingen 

 

 



   

 

Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning: 
 
Styreleder:   Terje Wiik   Valgt for 2 år i 2017 
Nestleder:  Jan E. Furuhagen  Valgt for 2 år i 2016 
Styremedlem:  Elin Alseth   Valgt for 2 år i 2016 
Styremedlem:  Jon Richardsen  Valgt for 2 år i 2017 
Styremedlem:  Sverre Hambro  Valgt for 2 år i 2017 
 
Varamedlem:   Johanne Omland  Valgt for 1 år i 2017 
Varamedlem:   Hilde S. Heggelund  Valgt for 1 år i 2017 
Varamedlem:   Mona Lund   Valgt for 1 år i 2017 
Varamedlem:   Harald Sørensen  Valgt for 1 år i 2017 
 
 


