
Protokoll

Fra digital generalforsamling i Vestre Øre Borettslag tirsdag 20.04.2021 - 26.04.2021

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Vedtak:
Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Belmin Keranovic

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: Kirsti Høier Johansen

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall 
fullmakter

1.4

Vedtak:
Antall fremmøtte med stemmerett: 24  
Antall fremlagte fullmakter: 0    
Totalt: 24

Godkjenning av innkalling1.5

Vedtak:
Innkalling ble vedtatt godkjent.

Godkjenning av saksliste1.6

Vedtak:
Sakslisten ble vedtatt godkjent.

Godkjenning av årsregnskap 20202.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2020 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2020 anbefales godkjent.  

Revisjonsberetning følger protokoll.
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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 120.000, og at styret foretar fordelingen.
Honoraret gjelder for styreperioden 2020-2021 og kostnadsføres i regnskapet for 2021.

Styrehonorar på kr. 120.000 ,- ble godkjent

Andre saker5.

Revisjon av Husordensreglene5.1

Vedtak:

Styret har gjennomgått Husordensreglene som tildels var utdaterte. Forslag til nye
Husordensregler der endringer fremkommer vedlegges.

Styrets revisjon av Husordensreglene godkjennes.

Valg6.

Valg av leder6.1

Vedtak:

Kirsti Høier Johansen er på valg, og har bedt om fritak fra vervet som styreleder.  

Styremedlem Ingunn Andersen har sagt seg villig til å overta.

Valgt ble: Ingunn Andersen for 1 år.

Valg av medlemmer til styret6.2

Vedtak:

Melinda Stolanowski er på valg. Hun har sagt seg villig til å velges for en ny periode på to
år.

Kirsti Høier Johansen fratrer som styreleder. Hun stiller til valg som styremedlem.

Vara Hasan Øzbal har erstattet Kenta W. Pedersen etter at han flyttet ut av borettslaget.
Han har sagt seg villig til å velges som fast styremedlem.

Kenneth Olsen er ikke på valg. Han fortsetter i neste styreperiode.

Valgt ble: Kirsti Høier Johansen for 2 år.  
  
Valgt ble: Melinda Stolanowski for 2 år.  
  
Valgt ble: Hasan Øzbal for 2 år.
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Valg av varamedlemmer til styret6.3

Vedtak:

Hasan Øzbal har stilt seg til rådighet for valg som fast styremedlem.

Thorstein Pedersen har sagt seg villig til å velges som nytt varamedlem.

Håkon Johnsen er ikke på valg. Han fortsetter neste styreperiode.

Valgt ble: Thorstein Pedersen for 2 år.  
  
  

Valg av valgkomite 6.4

Vedtak:

To av medlemmene i valgkomiteen, Jelka Palmer og Thor Arne Pedersen, har bedt seg
fritatt fra vervet.  

Styret har vurdert å ikke erstatte disse, og innstiller til at styret selv finner kandidater til
styreverv ved valg.

Vedtak: Valgkomite ble nedlagt.

Usbl har oppsumert stemmer og protokollført disse fra generalforsamlingen som befant seg
digitalt.

Etter generalforsamling fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder: Ingunn Andersen  
Styremedlem: Melinda Stolanowski  
Styremedlem: Hasan Øzbal  
Styremedlem:Kirsti Høier Johansen  
Styremedlem: Kenneth Olsen  
Vara: Håkon Johansen  
Vara: Thorstein Pedersen
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Protokoll for Vestre Øre Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Sekretær Belmin Keranovic (sign.) 28.04.2021
Protokollvitne Kirsti Høier Johansen (sign.) 28.04.2021


