
Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Sameiet Røysvegen 2 ,mandag 04.04.2022 kl. 19:00 - Scandic
Maritim, Åsbygt 3

Konstituering1.

Fremmøte1.1

Vedtak:

Registrering av antall fremmøtte og fullmakter.

Antall fremmøtte 9 hvorav 8 med stemmerett samt ingen fullmakter som til sammen blir 8
stemmer og Evelyn Røyland fra HAUBO.

Valg av møteleder og sekretær1.2

Vedtak:
Møteleder: Evelyn Røyland•
Sekretær: Evelyn Røyland•

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.1.3

Vedtak:
Møtet ble erklært lovlig innkalt.

Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med 
møteleder.

1.4

Vedtak:
Navn: Arild Wenneck Askeland

Årsoppgjør og disponering av årsresultat. 
Revisjonsberetning.

2.

Vedtak:
Årsoppgjøret ble godkjent og årsresultatet overføres til opptjent egenkapital.
Revisjonsberetningen tatt til orientering.

Godtgjørelse til styret og revisor.3.

Vedtak:

Styret fremmer følgende forslag:

Kr. 35.000,- til fordeling blant styremedlemmene.•
Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.•

Kr. 35.000,- til fordeling blant styremedlemmene.•
Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.•
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Valg4.

Vedtak:

To styremedlemmer for 2 år•
Ett varamedlem for 1 år•
Valgkomite•

Etter valg av nye styremedlemmer består komplett styre av:

Styreleder (ikke på valg/2023): Arild Wenneck Askeland•
Styremedlem (ikke på valg/2023): Ingrid Lindaas•
Styremedlem (valgt for 2 år/2024): Mats Kvalvågnes•
Styremedlem (valgt for 2 år/2024): Michael Grindhaug•
Varamedlem (valgt for 1 år/2023): Cristina Birgithe Tvihaug•

Valgkomite: Styret•

Informasjonssaker5.

Vedtak:

Styreleder orienterte om følgende:

Lage en serviceavtale for anlegget til vannbåren varme i bygg 23, mot en økning av
felleskostnader for bygg 23. Dette for å forlenge levetid på anlegget og ha kontroll på
drift av anlegget. Nå er det ingen som kjenner til anlegget eller hva vi bør følge med
på.  

1.

Merking av faste parkeringsplasser for adskilt parkering, med tanke på ladepunkt.  2.
Utarbeide en felles «protokoll» eller papir for enheter som har fått godkjent bygging av
terrasser som dokumentasjon til enhetene. Dette pga terrassene er større enn original
arealet av belegningsstein som var tidligere og går ut på sameiet sin eiendom

3.

Ingen vedtak, kun til informasjon.  

Møtet hevet kl 19.45.  

Alle vedtak var enstemmig når ikke annet fremkommer.
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Protokoll for Sameiet Røysvegen 2

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder Evelyn Røyland (sign.) 06.04.2022
Protokollvitne Arild Wenneck Askeland (sign.) 05.04.2022


