
Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tverrbakken 4 den 12.04.2012  
kl. 18.00. Møtested: Styrerommet, Tverrbakken 4. 
 
Tilstede var 21 seksjonseiere og 4 med fullmakt 
til sammen 25 stemmeberettigede. 
 
Møtet ble åpnet av Lars Rollag. 
 
1 – Konstituering 
A. Valg av møteleder  

Som møteleder ble foreslått styreleder, Lars Rollag 
Vedtak: Vedtatt 
 
B. Opptak av navnefortegnelse 

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at 
vedkommende eier var tilstede. 

Vedtak: Vedtatt 
 
C. Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen 

Som referent ble Peter U. Sverdrup foreslått, og til å underskrive protokollen 
Magnus Rørvik og Iren Desireé Puskas Kristiansen. 

Vedtak: Vedtatt 
 
D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 
 Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på,  
 og erklære møtet for lovlig satt. 
Vedtak: Vedtatt med innspill 
Jon Schwarz har innspill om at de innmeldte forslag ikke er navngitt i innkallingen til 
årsmøtet. Styre informerer hvem som har meldt inn forslaget når punkt 5 kommer 
opp.  
 
2 – Årsberetning for 2011 
Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
Vedtak: Vedtatt med innspill.  
Innspill vedr. fjernvarme, at gammelt anlegg står, for å gjøre dette billigere. Styret 
ønsker fjerne gammelt anlegg, for å frigjøre mer areal for å lage sykkelbod. Erfaring 
fra Jon Schwarz er at fyringskostnadene går opp ved å koble på fjernvarme.  
Innspill for porttelefonene, spesielt for oppgang E. Dette ligger under eget punkt 5G. 
 
3 – Årsregnskap for 2011 
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 
Vedtak: Vedtatt med innspill. 
Innspill fra Jon Schwarz på note 8: Andre tjenester. Dette viser seg å være container, 
snørydding, salt og sand. Spørsmål om Rollag Consulting, kommer inn under 
vaktmestertjenester. 
Vaktmestertjeneste må det skaffes skriftlig avtale på. Dette står på styrets agenda. 
Styret ordner kontrakt.  
 
  



4 – Godtgjørelser 
Godtgjørelse til styret 
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 90.000,-. 
Vedtak: Vedtatt med innspill 
Opplysning om at vara ikke skal betales, fremmet av Erik Bjørnerud 
 
5 – Forslag 
Opprettelse av IN-ordning hos OBOS. Ja: 9 – Nei: 13 Blank: 3.  
 
Forslag om ny avtale med GET, gjennomgang Tommy Pedersen fra GET. Ja:   Nei:       
Blank: 
Forslag om videreføring av Canal Digital sin nåværende avtale på nye 3år. Ja: 10  
Nei: 6  Blank: 9 
Vedtak: Canal digital fortsetter 
 
Balkongreglement tas inn husordensreglementet, fremmet av Iren Kristiansen. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Fjerne kravet om valgkomite, fremmet av styret.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Endring av styret, fremmet av styret. Kutte ned til 1 vara fremfor 2. 2 imot. 23 for. 
Vedtatt. 
 
Forslag fra Midling Jensen. Fjerne forslaget om BOM til bakgården. Ja: 9. Nei: 16. 
Bom settes opp.  
 
Forslag fra Styre om kontantinnbetaling på nytt dørcallingsystem.  
Enstemmig vedtatt.  
 
Refinansiering av lånet fra DnB til Obos. Forslag fremmet av Styret. Nei: 1 Blank: 1 
Ja: 23. Vedtatt. 
 
Valg av ny revisor, fremmet av OBOS.  
 
  
Vedtak:   
Canal Digital er stemt over, og fortsetter på ny avtale på 3år fra 2013.  
Styret ble valgt med å kutte en vara, etter at 23 stemmer stemte for dette. Forslaget 
om Bom inn mot bakgården fra fjorårets vedtak skulle fjernes, ble motstemt, og bom 
settes opp.  
Forslaget som er fremmet om kontantinnbetaling for nytt døranlegg ble enstemmig 
vedtatt.  
Felleslånet er vedtatt at refinansieres til Obos til en prosentsats på 4.85%. 
Årsmøtet gir fullmakt til styret om å velge ny revisor. Styret vil forsøke finne det 
rimeligste alternativet. 



 
6 – Valg av tillitsvalgte 
A. Som styremedlem for 2 år ble foreslått Iren Desireé Puskas Kristiansen   
    
Vedtak:  Vedtatt 
 
B. Som varamedlem for 2 år ble foreslått Christine Bjørnerud 
Vedtak:  Vedtatt 
 
C. Som valgkomité for 1 år ble foreslått       
Vedtak:  Valgkomite er enstemmig valgt fjernet.  
 
 
Sameiermøtet ble hevet kl 21:30. 
Protokollen godkjennes av undertegnede: 
 
_____________________      _____________________   
Møteleder /s/          Referent  /s/ 
   
_____________________      _____________________ 
Protokollvitne /s/         Protokollvitne /s/ 
 
Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 
sammensetning: 
    Navn                       Adresse                Valgt for 
Leder   Lars Rollag         Tverrbakken 4B       1år  
Styremedlem Vegard Klausen   Tverrbakken 4C       1år 
Styremedlem Iren Kristiansen   Tverrbakken 4B       2år 
Varamedlem Christine Bjørnerud Tverrbakken 4E         2år 
Oslo 12.04.12 
 


