101 Borettslaget Stokkabrautet

PROTOKOLL
fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Stokkabrautet mandag 10 mars 2014 i Stokka
kirke.

Sak 1. Konstituering
Valg av møteleder, sekretær og en til å underskrive protokollen
Vedtak:

Til møteleder ble valgt Gunnar Strand og til sekretær Edel Alvestad.
Til å underskriveprotokollenble valgt Eva MarieJæger.

Registrering av de fremmøtte
Det var 28 andelseiere til stede og innlevert7 godkjente fullmakter,til sammen 35
stemmeberettigede.Dessuten møtte 7 beboere og Edel Alvestad fra Bate
Boligbyggelag.

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
Det framkom merknader til innkalling og saksliste.
Styret trakk sak nr 6 for videre utredning fra det nye styret.
Vedtak:

Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

Sak 2. Årsberetning fra styret
Årsberetningen ble gjennomgått uten at det framkom merknader.

Vedtak: Styrets årsberetning ble tatt til etterretning.

Sak 3. Årsregnskapet for 2013
Møteleder referertehovedpostene i regnskapet.

Vedtak: Regnskapet fastsettes enstemmig som borettslagets regnskap for 2013. De
disponible midler overføres til neste år.

Sak 4. Godtgjørelse til styret og revisor
Vedtak: Godtgjørelse til styret fastsettes til kr 60 000,-. Styret foretar selv den interne
fordelingen. Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning.

Sak 5. Status ny avtale for brannvarsling

Vedtak: Tidligere anskaffet anlegg avskrives. Ref. til nota 1 —alarmanlegg i
regnskapet. Beløpet på kr 203 839,- avskrives i regnskapet for 2014.

Sak 6. Ansvar for skade på grunn av mangelfullt/ikkefagmessig
utførtarbeid.
Saken ble trukket fra styret.

Sak 7. Boder som henger fast i nord syd veggene til hovedbyggene overføres til
felleskapet
med ansvr for vedlikehold og felleskostnadene justert iht revidert boligareal.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at:
Bodene tas inn i felleskapet ansvar for vedlikehold på boder som er bebodd.
Arealet måles opp og felleskostnadene justeres
Justeringen av felleskostnadene skal dekke leie av grunn samt størrelse av
innlemmet kvadratmeter til boligareal.
Før borettslaget overtar ansvaret for bodene skal de sjekkes for tilfredsstillende
standar- utføresle og materialvalg. Hvis det fremkommer mangler, kan beboer bli
pålagt å rette opp mangler før bodene overføres til borettslaget.
Søke godkjennelse hos kommunen

Sak 8. Søknad fra beboerne Trond Tørresdal, Stokkabrautene 20e og Nina Ringpen
Stokkabrautene 101c, om fasadeendring ved utbygg av terrasse på vestsiden.
Forslag fra styret: Styret anbefaler ikke godkjennesle av søknaden, da det ikke er
fremkommet nye elementer som medvirker til at fasaden kan godkjennes.
Vedtak: Søknaden fra beboerne om utbygge av terrasse ble ikke vedtatt med 14
stemmer for utbygger og 18 stemmer mot utbygging og 3 stemmer blankt.

Sak 9. valg
Det ble fremmet følgende forslag til valg av:
Leder
Karin Berner
Styremedlemmer
Kristian Bærheim for 2 år og Eva Marie Jærger for 1 år.
Leikny Martinsen og Erik Vogsborg
Varamedlemmer

Vedtak: Valgt med akklamasjon,
Etter dette består styret av:

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn

Adr

Karin Berner
Eva Marie Jæger
Kristian Bærheim
Erik Vogsborg
Leikny Lunde Marthinsen

Stokkabratuene 18 A

Anne Grimdalensvei 5 D
Anne Grimdalensvei 9 E
Stokkabrautene 20 A
Anne Grimdalens Vei 9 C

Mail
karin.berner@uis.no
eva.jaeger@stavanger.kommune.no
kristian@baerheim.org
erik.vogsborg@gmail.com
leikme@gmail.com

Valg av delegert til Bate's generalforsamling
Vedtak:

Karin Berner

Valg av valgkomite
Vedtak:

Leder Tirill Havardsholm , Tor Borge og Terje Westlye Dahl

Stavanger; 12.03.2014

Eva-Marie æger

Gunnar Strand
møteleder

Edel Alvestad
sekretær

