
Gullhella H useierforening

Protokoll fra generalforsam ling 2018

Avholdt 31. mai 2018 kl. 19.00, i Korpefaret 4 A

1. Konstituering, med godkjenning av innkalling og dagsorden

Tilstede:
For Korpefaret boligsameie: Sidsel Eidsvold (leder)

For Korpisen boligsameie: Jan Wilhelm Kavli og Reidun Stenvaag

For Korpeplassen boligsameie: Rune Kvie Bakken

For Norddalplassen boligsameie: Marius Bredsand

Forretningsf6rer: Liv Solstad, ABBL

Til moteleder ble valgt:
Til referent ble valgt:
Til 6 undertegne protokollen ble valgt:

MOteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av nytt styre

F@lgende ble valgt til styret
For Korpefaret boligsameie:

For Korp6sen boligsameie:

For Korpeplassen boligsameie:

For Norddalplassen boligsameie:

Jan Wilhelm Kavli

Sidsel Eidsvold

De tilstedevere nde representa nte r for boligsameiene

Sidsel Eidsvold

Jan Wilhelm Kavli (leder) og Reidun Stenvaag

Rune Kvie Bakken

Marius Bredsand

3. Vedtektsendringer

Styrets forslag tilvedtektsendring inneholder navneendring til Nordre Gullhella Vel og endring i

henhold til den nye eierseksjonsloven. Forslaget er utformet i henhold vedtak om dette p6

huseierforeningens Srsmote i 2O]-7, og er behandlet i styrene i alle de fire sameiene. Forslaget
er enstemmig vedtatt i alle fire styrer.

Forslaget til nye vedtekter ble enstemmig vedtatt, med en spriklig rettelse som fremkom i

motet.

Endringen inneberer oppsigelse av forvalter, forretningsf6rer og revisor og medlemskap i

ABBL fra denne dato. Oppsigelsene fOlger avtalenes oppsigelsestid.

4. Budsjett 2018

Nordre Gullhella velforening skal i prinsippet ikke ha Okonomiske forpliktelser. I den grad dette
blir nodvendig vil et av boligsameiene, etter avtale, dekke dette og fordele belOpet mellom de

ber0rte boligsameier.

Regninger ikke oppgjort og forpliktelser i oppsigelsesperioden skal dekkes av saldo p6 konto.

Overskudd/underskudd ved avvikling tilbakebetales/faktureres sameiene etter
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Asker,31. mai2018
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Marius Bredsand

Nordda lplassen boligsameie
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Vedte$q&er fmr Mmrdx'e ffi*x*&he*$a ve*
org. nr. 991 615 350

Vedtatt p5 konstituerende 6rsm6te 19.06.2007. Endret 29.04.2009,28.11.2011, og 08.06.2018.

1. Foreningen

1-1 Foreningens navn og opprettelse

Foreningens navn er Nordre Gullhella vel. Den ble opprettet som Gullhella huseierforening L9.06.2OO7

1-2 Foreningens formil

(1) Nordre Gullhella vel skal fremme interessene til seksjonseierne i de fire sameiene p5 Nordre
Gullhella boligfelt, ved 5 legge til rette for et godt bomiljO p5 feltet. Foreningen skal vere en plattform
for samarbeid mellom sameiene, og fremme deres felles interesser utad der dette er hensiktsmessig.

(2) De tre eiendommene 6U698,6U699 og61-l7OL er regulert som felles friomride Nordre Gullhella
boligfelt, og skal forvaltes av de fire sameiene i samarbeid gjennom foreningen.

3. fl-.4ed !*mskxp *g re$re$treliesjq:n

2-1 Medlemskap

(1) Som medlem stir alle seksjonseiere i de fire sameiene pi Nordre Gullhella boligfelt: Korpefaret,
Ko rpdse n, Ko rpeplassen og Nordda I plassen, heretter kalt me d le msso m e ie n e.

(2) lnnmelding skjer automatisk ved kjOp av seksjon i et av medlemssameiene. Likeledes skjer
utmelding automatisk ved salg av seksjon. Foreningen skal ikke ha eget medlemsregister, og skal i

stedet basere seg p6 medlemssameienes registre.

(3) Medlemmene skal la seg representere i foreningen av styret i det sameiet medlemmet eier seksjon
i.

2-2 Vedtektsfesting av medlemskap og representasjon

Medlemssameiene skal innta i sine respektive vedtekter at alle seksjonseiere i sameiet plikter 6 sti
som medlem i Nordre Gullhella vel, og la seg representere i foreningen av sameiets styre.

2-3 Utmelding av medlemssameie

Utmelding av et medlemssameie fra foreningen skal forelegges medlemssameiets 6rsm6te for
beslutning i henhold til sameiets egne vedtekter. Ved slik utmelding opph6rer medlemskapet til
sameiets seksjonseiere med umiddelbar virkning.

3. @konomi og kostnadsfordeling

3-1 Okonomi

Foreningen skal ikke ha egen okonomi. Foreningens faste administrative utgifter dekkes av det
medlemssameiet som til en hver tid har styreledervervet.

3-2 Finansiering av besluttede tiltak

Besluttede tiltak finansieres av det sameiet eller de sameiene som tiltaket ang6r, og skal som
hovedregel fordeles etter sameienes andel av det totale antall seksjoner i medlemssameiene
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4. ForeninBens styre

4-1 Styret - Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag

(1) Foreningen skal ha et styre, best6ende av leder og fire styremedlemmer.

(2) Styret velges etter innstilling fra medlemssameienes styrer. Hver av de fire medlemssameiene skal
vere representert med ett styremedlem, bortsett fra Korpisen boligsameie, som skal vare
representert med to. Styremedlemmene velges for ett 6r av gangen, og kan gjenvelges.

(3) Styreledervervet rullerer mellom medlemssameiene, men slik at Korpisen boligsameie har
styreledervervet hvert annet 6r.

(4) Styret konstituerer seg selv, og fordeler ansvarsoppgaver, oppgaver og fullmakter blant
styremedlemmene som det finner best.

(5) Styremedlemmer gis ikke vederlag. Styrets medlemmer skal ikke ha direkte eller indirekte
0konomiske fordeler av styrevervet.

(6) Dersom et styremedlem fratrer, skal det medlemssameiet styremedlem har representert snarest
oppnevne et nytt styremedlem i dennes sted.

4-2 Styremdter

(1) Styreleder skal sorge for at styret motes s5 ofte det trengs. Et styremedlem kan kreve at styret
sammenkalles.

(2) Styrem@tet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, skal styret velge en moteleder
blant styrets medlemmer.

(3) Styret er beslutningsdyktig ndr mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Styret
skal bestrebe enstemmige beslutninger. Ved uenighet kan beslutningertreffes med mer enn halv-
parten av de avgitte stemmene. Stdr stemmene likt, gj6r m6telederens stemme utslaget. De som
stemmer for en beslutning, mi likevel utgjOre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

(4) Styret skal fore protokoll fra styrem6tene. Alle de fremmotte styremedlemmene skal undertegne
protokollen, som skal arkiveres. Signering og arkivering kan skje elektronisk.

4-3 Styrets oppgaver

Styret skal s6rge for forvaltningen av foreningens anliggender i samsvar med disse vedtektene og
6rsmOtets beslutninger.

4-4 Styrets beslutningsmyndighet

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i vedtektene er lagt til Srsm6tet. Andre beslutninger som
kan tas med et vanlig flertall pi 6rsm@tet, kan ogsd tas av styret.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger som er egnet til 6 gi noe medlemssameie, noen seksjonseiere eller
noen utenforstSende en urimelig fordel p6 bekostning av andre.

4-5 Styrets taushetsplikt

(1) Medlemmer av foreningens styre plikter 6 hindre at uvedkommende fdr kjennskap til det hun eller
han i forbindelse med styrevervet f5r vite om tillitsvalgtes, seksjonseieres og beboeres personlige
forhold, samt forhold som det for medlemssameiene vil vere av forretningsmessig betydning 5

hemmeligholde. Med <personlige forhold> menes her Okonomiske, familiere, helsemessige, sosiale,
yrkesmessige og tilsvarende forhold som den det gjelder vil kunne oppleve som private.
Taushetsplikten gjelder ogsi etter at tillitsvervet er avsluttet.

(2) Taushetsplikten stir ikke til hinder for 6 varsle ved fare for helse, milj@
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4-5 lnnsynsrett i styrets beslutninger

(1) Medlemssameiene og deres seksjonseiere her, s5 langt styrets taushetsplikt om personlige forhold
tillater det, rett p5 innsyn i de beslutninger styret tar p5 foreningens vegne. Dette gjelder de
beslutninger styret fatter, og de avtaler styret inngdr.

(2) Der styret anser det n6dvendig av hensyn til foreningens interesser i en pigiende prosess, kan det
beslutte 3 utsette seksjonseieres innsyn i det omfang og for den varighet det er saklig grunnlag for.

(3) Der innsyn kan medf6re vesentlig ekstra arbeid for styret, skal innsyn gis i den form styret finner
hensiktsmessig.

4-T lnhabilitet

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgj@relsen av noe sp6rsm6l som medlemmet selv

eller dennes nerstiende har en fremtredende personlig eller Okonomisk sarinteresse i.

5. Foreningens arsmOte

5-1 Arsmotets myndighet og mindretallsvern

(1) ArsmOtet har den Overste myndigheten i foreningen.

(2) Et flertall pi irsmOtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til 6 gi noe medlemssameie, noen
seksjonseiere eller noen utenforstiende en urimelig fordel p6 bekostning av andre.

5-2 Tidspunkt for irsm0tet

(1) Ordinert 6rsm6te skal holdes hvert 5r etter 6rsm6tene til medlemssameiene, men innen utgangen
av juni. Styret skal med minst en mineds frist skriftlig varsle medlemssameiene om tid og sted for
motet, og om siste frist for 6 innlevere saker som Onskes behandlet p6 6rsm@tet.

(2) Ekstraordinert 6rsm6te skal holdes nir styret finner det n6dvendig, eller n6r minst to
medlemssameier krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de Onsker behandlet.

5-3 lnnkalling til Srsmote

(1) Styret innkaller Srsmotet med et varsel som skal vere pi minst 6tte og hOyst tjue dager.
Styret kan om n6dvendig innkalle til ekstraordinert 6rsmpte med kortere varsel, men varselet
kan aldri vere kortere enn tre dager.

(2) lnnkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes ogsi skriftlig elektronisk kommunikasjon.

(3) lnnkallingen skal tydelig angi de sakene 6rsm6tet skal behandle, med styrets forslag til dagsorden
for motet. Skal drsmOtet kunne behandle et forslag som etter vedtektene md vedtas med minst to
tredjedels flertall av de avgitte stemmene, mA ogsi hovedinnholdet vere angitt i innkallingen.

(4) Saker som et medlemssameie Onsker behandlet i det ordinere 6rsm6tet, skal nevnes i innkallingen
nir styret har mottatt krav om det f@r fristen i punkt 9-2 (1).

5-4 Saker irsmOtet skal behandle

(1) ArsmOtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til mOtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinere irsmotet behandle styrets
skrift lige 5 rsmeld ing og ve lge styremed lem mer.

(3) Arsmelding og eventuelle fremsatte forslag skal senest en uke for ordinert 6rsmote sendes skriftlig
til alle medlemssameiene. Dokumentene skal dessuten vere tilgjengelige i6rsmotet.
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(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinert Srsm@te, kan irsmotet bare ta beslutning om
saker som er angitt i innkallingen til motet.

5-5 Hvem som kan delta iirsmotet

Medlemssameiene representeres pi foreningens Srsmgte etter samme fordelingsn@kkel som gjelder
for foreningens styre. Medlemssameiene kan stille med flere styremedlemmer med tale og
forslagsrett etter beslutning i medlemssameiets styre.

5-6 M0teledelse og protokoll

Styrelederen leder Srsmotet med mindre 6rsmotet velger en annen moteleder. Motelederen har
ansvar for at det f6res protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas pd

drsmotet. Alle som moter med stemmerett som representanter for medlemssameiene skal
underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for medlemssameienes
styrer og deres seksjonseiere.

5-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer pi SrsmOtet

(1) I irsmOtet har hvert medlemssameie 6n stemme, med unntak for KorpSsen boligsameie som har to
stemmer. Flertallet regnes etter antall avgitte stemmer.

(2) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Stir stemmene likt, avgjpres
saken ved loddtrekning.

5-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger pi 6rsmOtet

(1) Beslutninger pi 6rsmotet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene.

(2) Det kreves et flertall p6 minst to tredjedeler av de avgitte stemmene pi irsmOtet for 6 ta
beslutning om endring av vedtektene.

5-9 Beslutninger som krever enighet fra alle medlemssameiene

Alle medlemssameiene m6, enten p5 6rsmptet eller pi et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis
foreningen skal kunne ta beslutning om

a) tiltak som medforer vesentlig endring av foreningens karakter,

b) salg eller bortfeste av hele eller deler av foreningens eiendommer,

c) opplosning av foreningen.

6 Foreningens vedtekter

5-1 Endringer i vedtektene

(1) Endringer i foreningens vedtekter kan bare besluttes av Srsmotet med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer.

(2) Det kan ikke inntas bestemmelser i vedtektene som er egnet til 3 gi noe medlemssameie, noen
seksjonseiere eller noen utenforstdende en urimelig fordel pi bekostning av andre.

(3) Styret skal rette for at vedtektene til enhver tid holdes i samsvar med relevant lowerk, ved snarest
5 fremme forslag om nodvendige endringer for Srsm@tet.
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