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Den 29. april 2021 ble det avholdt ordinært årsmøte i Bleikeråsen Boligsameie uten fysisk oppmøte.
Årsmøte ble avholdt uten fysisk oppmøte ved en kombinasjon av digital avstemming og avstemming via
papir. Alle eiere har hatt mulighet til å sende inn spørsmål og kommentarer til innkallingen i forkant av
avstemningen.

1. KONSTITUERING
Innkallingen ble godkjent med 38 stemmer for, ingen stemmer mot og 1 blank stemme.
39 sameiere deltok på avstemningen, hvorav ingen med fullmakt.
Trine Ax Gulbrandsrød ble valgt til møteleder.
Marianne Stern ble valgt til referent.
Roar Skuggedal ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Dagsorden ble godkjent med 36 stemmer for, ingen stemmer mot og 3 blanke stemmer.

2. ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2020

Styrets årsmelding for 2020 ble tatt til etterretning.

3. ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet som viste et overskudd på kr 30 846,-ble godkjent med 34 stemmer for, ingen stemmer
mot og 5 blanke stemmer.
Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

4. GODGJØRELSE TIL STYRET

Styrehonoraret fastsettes til kr. 335.000,- for perioden fra ordinært årsmøte i 2020 til ordinært årsmøte
i 2021.
Forslaget fikk 30 stemmer for, 2 stemmer mot og 7 blanke stemmer.

5. BUDSJETT FOR 2021

Styrets forslag til budsjett for 2021 ble tatt til etterretning, med 30 stemmer for, ingen stemmer mot og
9 blanke stemmer.
6. INNKOMMENDE FORSLAG
Det var ved fristens utløp ett innkommet forslag, dette var en sak som tidligere årsmøte har utsatt til at
det kan holdes ekstraordinært årsmøte med fysisk oppmøte.
7. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITEEN
Det skal velges en styreleder og to styremedlemmer til styret for to år, samt valgkomité.
Årsmøte behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer:
•
•

Trine Ax Gulbrandsrød, styreleder for 2 år
Marianne Stern, styremedlem for 2 år.
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Birger Lynum, styremedlem for 2 år.

Stemmefordelingen ble:
• Trine Ax Gulbrandsrød fikk 29 stemmer for, 1 stemme mot og 9 blanke stemmer
• Marianne Stern fikk 29 stemmer for, ingen stemmer mot og 10 blanke stemmer
• Birger Lynum fikk 26 stemmer for, 4 stemmer mot og 9 blanke stemmer
Ut fra denne stemmegivningen består styret etter valget av:
• Styrets leder, Trine Ax Gulbrandsrød (valgt for 2 år)
• Styremedlem, Marianne Stern (valgt for 2 år)
• Styremedlem, Birger Lynum (valgt for 2 år)
• Styremedlem, Ulv Eirik Seter (gjenværende 1 år)
• Styremedlem, Tone Gunnerød (gjenværende 1 år)
• Styremedlem, Terje Nyfløt (gjenværende 1 år)
• Styremedlem, Jostein Rustad (gjenværende 1 år)
Årsmøte behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer av valgkomitéen for 1 år:
• Borghild Stenbo
• Tore Bing Stueland
• Hilde Bohinen
Stemmefordelingen ble:
• Borghild Stenbo fikk 29 stemmer for, 2 stemmer mot og 8 blanke stemmer
• Tore Bing Stueland fikk 25 stemmer for, 6 stemmer mot og 8 blanke stemmer
• Hilde Bohinen fikk 29 stemmer for, 1 stemmer mot og 9 blanke stemmer
De tre kandidatene ble valgt som medlemmer av valgkomiteen for 1 år.
8. VALG AV REVISOR
Som ny revisor for sameiet velges BDO.
Forslaget fikk 30 stemmer for, ingen stemmer mot og 9 blanke stemmer.

Asker, 29. april 2021
Denne protokollen er signert digitalt.

Trine Ax Gulbrandsrød
Møteleder

Marianne Stern
Referent

Roar Skuggedal
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