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Protokoli fra ordina&rt ârsmote i S/E Malmgârden

M0tedato: 07.03.2018

M0tetidspunkt: 17.00

M0tested: OBOS

Til stade: 8 seksjonseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 8 stemmeberettigede.

Forretningsf0rer OBOS, ble representert ved Klaus Vikesdal Petersen.

M0tet ble âpnet av Klaus Vikesdal Petersen.

1. Konstituering

A Valg av meteleder

Som meteleder ble Klaus Vikesdal Petersen foresiâtt.

Vedtak: Godkjent

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foresiâtt â anse de innieverte registreringsbiankettene og eventueit fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

G Valg av en til â fore protokoli og minst en seksjonseier som protokolivitne
Som forer av protokoli ble Klaus Vikesdal Petersen foresiâtt. Som protokolivitne ble

Sindre Landrâk og Ann Therese Madiand foresiâtt.
- Vedtak: Godkjent— —

D Godkjenning av moteinnkallingen

Det ble foresiâtt â godkjenne den mâten ârsmotet var innkalt pâ, og erkiaere motet for
loviig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Behandiing av ârsrapport for 2017

Styrets ârsrapport ble behandiet.
Vedtak: Godkjent

3. Behandiing av ârsregnskap for 2017

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgâtt og foresiâtt godkjent.
Arets résultat foresiâs overfort til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent

4. Fastsettelse av godtgjorelser

Godtgjorelse til det sittende styret ble foresiâtt satt til kr 33 000.
Vedtak: Godkjent
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5. Behandiing av innkomne forsiag og saker

A Digital kommunikasjon

Saksframstilling:

□et foreslâs â benytte nettsiden vvww.malmoaarden.no til informasjon innad i sameiet og
da spesieit ved telles informasjon fra styret og ved henvendelser fra beboere og
seksjonseiere. Dette muliggjor mer strukturert informasjon og bruk av faste skjema,
eksempelvis ved klager eller foresporsier til styret. Det foreslâs at med mindre andre
formkrav foreligger fra relevante myndigheter, sâ skai det anses tilstrekkelig at
informasjon gis pâ nettside og at individuell oppfolging er via epost.

Forsiag til vedtak: Informasjon gitt
Vedtak: Godkjent

B Ordensregler
Saksframstilling:

Det foreslâs â etablere tydelige ordensregler for â holde ro og orden i sameiet, og for â
sikre et godt miljo ved at aile tar hensyn til hverandre. Forsiaget er at styret kan vurdere
brudd pâ ordensreglene som mislighold og gi sanksjoner, og hvor vedvarende eller
gjentatt brudd pâ ordensreglene, etterfuigt av skriftiige varsier, vil anses som vesentlig
mislighold. Vesentlig mislighold vil kunne medfore utkastelse eller tvangssalg.^
Ordensregler skai blant annet omfatte begrensninger pâ aktiviteter og stoynivâ
tilsvarende som foreslâs her. Beboerne skai begrense aktiviteter som kan virke
forstyrrende pâ naboene.
Det skai vaere ro aile dager mellom kiokken 23:00-07:00. 1 dette tidsrommet skai det
ikke spilles hoy musikk eller utfores annen aktivitet som forstyrrer nattesovnen, eller pâ
annet vis^virkersjenerende pâ omgivelsene. Styret kan godkjenne spesielle aniedninger
som medforer ekstra stoy, vanligvis med varsel til aile beboerne flere dager i forveien.

Innflytting, modernisering eller reparasjoner som medforer banking, boring, sliping,
saging etc varsies styret, og tillates i tidsrommene, hverdager kl. 07:00-21:00 og
lordager kl: 10:00-18:00

Forsiag til vedtak: Ordensreglene godkjennes
Vedtak: Enstemmig vedtatt

C Prosess for hândtering av klager og konflikter
Saksframstilling:
For at aile parter skai ha en felles forstâelse av konsekvenser av mislighold av
regler i sameiet med en ryddig og oversiktiig behandiing sâ foreslâs at styret
etablerer en prosess rundt dette, spesieit med tanke pâ stoy og andre brudd pâ
ordensregler som skaper konflikter.

Skriftiig korrespondanse fra navngitt person er viktig og konflikter, klager og
andre saker som meldes inn til styret skai folge et fast skjema som styret
utarbeider, gjor tilgjengelig og henviser til som nodvendig. Slike formelle klager
som tas til folge kan folges opp med sanksjoner og skriftiige advarsier til dem
det gjelder, eventueit med tidsfrister som mâ overholdes. Vanligvis prosessgang
er at forretningsforer sender ut klagebrev 1, sâ klagebrev 2 og til slutt klagebrev
3 brev med eventueit varsel om tvangssalg. Disse blir sendt ut rekommandert.

Som en konkret veiledning ved gjentatt uro pâ natten: dersom styret tar til folge
formelle klager fra 3 episoder med betydelig uro innenfor 3 mâneder sâ bor man
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etter klagebrev 3 begjaere tvangssalg, fortrinnsvis med bakgrunn i at klagene
samiet sett representerer 3 (aller fiera) eierseksjoner.

Forsiag til vedtak: Prosess for hândtering av klager og konflikter godkjennes
Vedtak: Enstemmig vedtatt

D Forlatte sykier i felles sykkelbod

Saksframstilling:

Bakgrunnan er mange ubrukte sykier I felles sykkelbod, ogsâ sykier som er forlatt
etter at beboere har fraflyttet. Det foresiâs at styret lager en rutine hvordan man
etter en viss tid kan fâ Ijemet/ kastet sykier som Ikke er i bruk. Forsiaget innebaerer
eksempelvis at man setter merke pâ aktuelle sykier og gir générait forhândsvarsel
med tidsfrist for styret kaster sykier. fortrinnsvis med ca. 3 mâneders varsel
innenfor sommerhaivâr, og ca. 6 mâneders varsel innenfor vinterhaivâr. Dersom
man savner en sykkel fra felles sykkelbod bor man kontakte styret.

Forsiag til vedtak: Informasjon gitt
Vedtak: Godkjent

6. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 âr, ble Gert Von Hirsch foresiâtt.
Vedtak: Godkjent

B Som styremediem for 2 âr, ble Jostein Hakestad foresiâtt.

Vedtak: Godkjent

G Som varamediem for 1 âr, ble Voytek Stusvik foresiâtt.

Som varamediem for 1 âr, ble Laura Shadbolt foresiâtt.

Vedtak: Godkjent

Motet ble hevet kl.: 17.25. Protokollen signeres av

Moteleder Forer av protokollen

Klaus Vikesdal Petersen /s/ Klaus Vikesdal Petersen /s/

Protokolivitne Protokolivitne

Sindre Landrâk /s/ Ann Therese Madiand /s/


