Protokoll fra ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel den 12. juni 2012
kl. 19:00. Møtested: Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108.
Tilstede var 0 seksjonseiere og 8 med fullmakt
til sammen 8 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører møtte Harald Drager.
Møtet ble åpnet av Ottar Langåsdalen.
1 – Konstituering
A. Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått: Ottar Langåsdalen
Vedtak: Valgt
B. Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at
vedkommende eier var tilstede.
Vedtak: Godkjent
C. Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen
Som referent ble Harald Drager foreslått, og til å underskrive protokollen
Brit Myhrvold.
Vedtak: Valgt
D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på,
og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent
2 – Årsberetning for 2011
Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent
3 – Årsregnskap for 2011
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapital.
Vedtak: Godkjent
4 – Godtgjørelser
A. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 100 000,-.
Vedtak: Vedtatt

5 – Forslag
Forslag A
Forslag fra Tove Kopperud og Roger Skau
Etter at bommen mellom Etterstadkroken 5 A og 7 E ble flyttet, blir gjenomkjøring
forbi vårt sameie valgt, selv etter at fartsdumper er kommet på plass. Dette er meget
uheldig, spesielt for de som bor i 1.etg og for oss som bor i 5 A og som har
utgangspartiet rett ut i veien. Bilene kommer ofte i stor fart og de har dårlig oversikt
over oss som kommer ut fra oppgang A. Det har allerede oppstått situasjoner som
lett kunne ført til ulykker.
Flytting av bommen har ingen effekt for vårt sameie, snarere tvert i mot. Vi som bor i
vårt sameie har like mye krav på minst mulig kjøring i vårt område som de som bor i
områdene der bommen er ment for.
Det er ingen opplysninger om at det finnes fartsdumper, og flere personer har snublet
i disse og falt.
Forslagene må prioriteres før det skjer ulykker, som kan medføre personskader, og i
verste fall at Etterstadkroken Vel bli saksøkt
Forslag til vedtak:
Sette opp en hindring, blomsterkasse, som det er gjort i 7 E og F. Fjern
fartsdumpene
Styrets forslag til vedtak:
Styre anbefaler at det settes opp en hindring og styre finner en god løsning. Fjerning
av fartshumper må sjekkes om det er økonomisk gjennomførbart, evt. merkes de.
Vedtak: Styrets forslag til vedtak vedtatt
Forslag B
Forslag fra Tove Kopperud og Roger Skau
Ikke bruk parkeringsplassene til lagring av snø. Det er såpass få
gjesteparkeringsplasser, så dette området bør derfor ikke brukes til lagring av snø.
Forslag til vedtak:
Legg snøen der sykkelstativene står. Sykkelstativene tas inn om vinteren.
Styrets forslag til vedtak:
Forslag foreslås overført til neste styret for å gjennomføre en testperiode vinteren
2012/13. Dette forutsetter at det er praktisk mulig å bruke dette som snødeponi.
Vedtak: Styrets forslag til vedtak vedtatt

Forslag C
Forslag fra Tove Kopperud og Roger Skau
Det er trangt og vanskelig å kjøre i Etterstadkroken pga alle bilene som står parkert
der. For å gjøre forholdene bedre, bør det gjøres noe. Tas opp med kommunen.
Forslag til vedtak:
Lag møteplasser/utvid veien
Styrets forslag til vedtak:
Styret vedtar at det sendes inn en forespørsel til kommunen om muligheter for ny
møteplass og utvidelse av vei.
Vedtak: Styrets forslag til vedtak vedtatt
Forslag D
Forslag fra Tove Kopperud og Roger Skau
Oppgi en e-post adresse som forslag kan sendes til.
Styrets forslag til vedtak:
Styret forslår forslaget avvist. Til informasjon finnes adressen
etterstadkrokenveloggar@getmail.no som kan brukes om det ønskes å sende noe
som ønskes skal tas opp i styret.
Vedtak: Styrets forslag til vedtak vedtatt

Årsmøtet ble hevet kl 19:28.
Protokollen godkjennes av undertegnede:
Ottar Langåsdalen /s/
Møteleder
Brit Myhrvold /s/
Protokollvitne

Harald Drager /s/
Referent

Styret i Etterstadkroken garasjeanlegg skal også utgjøre styre i Etterstadkroken Vel.
Ved valgene på årsmøte i Etterstadkroken Garasjelag og i Etterstadkroken Vels
medlemmers selskaper har styret fått følgende sammensetning:

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Ottar Langåsdalen
Knut Tony Sjøø
Terje Næss
Hans Otto Johansen
Arild Sørflaten
Cathrine Johansen
Brit Myhrvold
Arild Heggland

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.
Oslo, 12. juni 2012

Valgt for
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013

