Protokoll til årsmøte 2020 for Heimdalsgata 4 borettslag
Organisasjonsnummer: 988802778
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 4. mai kl. 11:00 til 12. mai kl. 11:00.
Antall deltagere: 41.
Dette utgjør totalt{' '}
48 % av
totalt antall stemmeberettigede.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:
1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 38
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
2. Valg av protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Vedtak
Roy Markussen og Bente Frantzen er valgt.
Antall stemmer for: 36
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
3. Fastsettelse av honorarer
Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 4.000. Godtgjørelse til styret må godkjennes.
Ettersom at sameiet har bidratt lite til tidligere honorarer, så foreslår styret å bytte om
på fordelingen i år ut i fra hvordan den var året før. Hvor borettslaget blir belastet 4.000
NOK og sameiet 200.000 NOK.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 28
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 8
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
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4. Årsrapport og årsregnskap
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 34
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
5. Alternativ 1: Valg av TV-løsning
I august 2020 går avtalen vi nå har med Get ut. Styret har hentet ut tilbud og valgt pakke
fra RiksTV ut i fra pris og hva en får. Prisen for minste pakke ved kollektiv avtale for 3 år
er 179 NOK per måned (149 NOK for en 5 års avtale) og ved individuell avtale 199 NOK
per måned. Vi må da ta et valg om vi skal ha en kollektiv avtale hvor alle er med å betaler,
eller en individuell avtale hvor kun de som vil ha lineær-TV kan få det.
Ikke godkjent
Antall stemmer for: 11
Antall stemmer mot: 24
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
6. Alternativ 2: Valg av TV-løsning
Stem kun på et av alternativene for TV-løsning, alternativ 1 eller alternativ 2.
Vedtak
Hver enkelt beboer, om ønskelig, inngår individuell avtale for TV-løsning med RiksTV
etter at tilbudet med Get utløper.
Antall stemmer for: 23
Antall stemmer mot: 5
Antall blanke stemmer: 6
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
7. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
Styremedlemmer: Henriette Sanner, Preben Ven
Varamedlemmer: Erlend Stene, Marte Vindspoll
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