
Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Stovnerhøgda Borettslag - Digital generalforsamling avholdt
via Min Side, 21.4.21 kl 12.00 til 28.4.21 kl 23.59.

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Vedtak:
Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/Linda Selfjord

Valg av sekretær1.2

Vedtak:

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med 
møtelederen

1.3

Vedtak:
Valgt ble: Trygve Fladby

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall 
fullmakter

1.4

Vedtak:

Usbl vil telle opp stemmer etter avholdt generalforsamling

Antall fremmøtte med stemmerett: 54  
Antall fremlagte fullmakter: 0  
Totalt: 54

Godkjenning av innkalling1.5

Vedtak:
Godkjent

Godkjenning av saksliste1.6

Vedtak:
Godkjent

Godkjenning av årsregnskap 20202.
Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2020
anbefales godkjent.  
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Vedtak:
Årsregnskapet for 2020 ble gjenomgått.    
Vedtak: Godkjent

Årsmelding 20203.

Vedtak:

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i
regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.  

Årsmeldingen for 2020 ble presentert og tatt til etterretning.

Godtgjørelse til styret4.

Vedtak:

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 249165,- , og at styret foretar fordelingen.
Honoraret gjelder for styreperioden 2020-2021 og kostnadsføres i regnskapet for 2021.

Styrehonorar på kr. 249.165,- ble godkjent mot 1 stemme.  

Andre saker5.

Fuging eller etterisolering av bygningene Alternativ 15.1

Vedtak:

På grunn av begrensninger i den digitale løsningen er denne saken fordelt over to saker.
Les begge sakene før du tar stilling til hva du stemmer på. Hvis flertallet stemmer mot
begge alternativene for isolering, vil det bare bli fuget.

Beskrivelse:

Med jevne mellomrom er det behov for å fuge mellom betongelementene for å hindre
vanninntrenging. Dette er vanlig vedlikehold. Vi erfarer at mange synes det er kaldt og
ønsker etterisolering av deler av bygningsmassen. Hvis borettslaget velger å etterisolere
er det bortkastede penger å fuge først.

Alternativ 1. Etterisolering av gavlvegger. Fuging mellom elementene der det ikke isoleres  

Ikke vedatt.  

22 stemmer for  

23 stemmer mot

Fuging eller etterisolering av bygningene Alternativ 25.2

Vedtak:

På grunn av begrensninger i den digitale løsningen er denne saken fordelt over to saker.
Les begge sakene før du tar stilling til hva du stemmer på. Hvis flertallet stemmer mot
begge alternativene for isolering, vil det bare bli fuget.

Beskrivelse:

Med jevne mellomrom er det behov for å fuge mellom betongelementene for å hindre
vanninntrenging. Dette er vanlig vedlikehold. Vi erfarer at mange synes det er kaldt og
ønsker etterisolering av deler av bygningsmassen. Hvis borettslaget velger å etterisolere
er det bortkastede penger å fuge først.

Alternativ 2. Etterisolering av gavler og inngangspartiside. Ikke etterisolering av
verandaside. Fuging der det er behov, men enda mindre fugebehov enn alternativet over.
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Hvis du ønsker deg dette etterisoleringsalternativet, bør du tenke gjennom om nest beste
alternativ for deg er bare fuging eller eventuelt isolering av gavlene. Hvis det nest beste
for deg, hvis det ikke blir flertall for dette alternativet, er isolering av gavlveggene bør du
stemme for begge alternativene.

Ikke vedatt.  

19 stemmer for  

25 stemmer mot

Endring av borettslagets parkeringsreglement5.3

Vedtak:

Bakgrunn for styrets behov for justering og spesifisering av parkeringsleiereglementet:

Etter at det ble innført beboerparkering i Oslos gater, har etterspørselen etter
parkeringsplasser i borettslaget eksplodert. Særlig i garasjene er det få ledige plasser. Vi
ser at mange plasser står tomme eller har uregistrerte kjøretøy parkert, og ønsker å gjøre
disse plassene tilgjengelige for de med behov for daglig bilparkering.

Det opprinnelige parkeringsreglementet vårt (vedlagt de første parkeringskontraktene),
ble etter all sannsynlighet fastsatt for 50 år siden av byggestyret. Mye har skjedd siden
den gang, og derfor har vi behov for å få godkjent et nytt reglement bygget på det gamle
og på de senere reviderte reglementene.  

Se vedlagt forslag til nytt reglement. Vårt forrige kan ses på

http://stovnerhogda.no/parkering-inne/

Generalforsamlingen godtar at det oppdaterte reglementet er gjeldende heretter.

Vedtatt

36 stemmer for

12 stemmer mot

Omdisponering av søppelrom til sykkeloppbevaring5.4

Vedtak:

Sykkelrom. Jeg foreslår at de gamle søplerommene blir gjort om til sykkelrom.

Ikke vedtatt.  

38 stemmer mot

9 stemmer for

Alternativt forslag for sykkeloppbevaring5.5

Vedtak:

Hvis det er ønskelig med sykkeloppbevaringsrom i borettslaget foreslår styret at vi bygger
ny felles sykkelbod ute. Hvis vi bygger nytt ute kan vi søke om tilskudd til bygging på
opptil 20% av kostnaden fra Oslo kommune. Det finnes også støtteordninger gjennom
USBL for nybygg. En annen fordel med å ha det ute er at det finnes bedrifter som leier ut
elektriske sykler på samme måte som den ordningen vi har med HYRE-bilene, men det
forutsetter at syklene er sentralt plassert. Og ikke minst vil sykkelrommet plasseres et
sted det er trygt for barn å ferdes.

Styret får jobbe videre med dette, og får fremme et forslag på en ekstraordinær
generalforsamling

Protokoll fra generalforsamling 2021 - Stovnerhøgda Borettslag. Side 3/4



Vedtatt

32 stemmer for

10 stemmer mot

Valg6.

Valg av leder6.1

Vedtak:

Trygve Fladby, Stovnerlia 7, (Stiller til gjenvalg)

Valgt ble: Trygve Fladby for 2 år.

Valg av medlemmer til styret6.2

Vedtak:

Per Kirkerud, Stovnerlia 7, (Stiller til gjenvalg)

Ann-Iren Bårdsnes, Stovnerlia 19 (Stiller til gjenvalg)

Valgt ble: Per Kirkerud for 2 år.

Valgt ble: Ann-Iren Bårdsnes for 2 år.

Valg av varamedlemmer til styret6.3

Vedtak:

Håkon Eriksen, Stovnerlia 27, (Stiller til gjenvalg)

Miriam Strand, Stovnerlia 15, (Er nominert som nytt varamedlem)

Steinar Gabrielsen, Stovnerlia 7, (Er nominert som nytt varamedlem)

Håkon Eriksen velges som varamedlem for 1 år

Miriam Strand velges som varamedlem for 1 år

Steinar Gabrielsen velges som varamedlem for 1 år

Valg av delegat til Usbls generalforsamling 14. juni 20216.4

Vedtak:
Styret får utpeke en delegat til USBLs generalforsamling

Valg av valgkomite 6.5

Vedtak:

Kirsten Johnsen, Stovnerlia 15, (Stiller til gjenvalg)

Geir Holmsen, Stovnerlia 5, (Stiller til gjenvalg)

Valgt ble: Kirsten Johnsen og Geir Holmsen for 1 år.
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