
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Eierseksjonssameiet 2 
______________________________________________________________________________ 

Møtedato:  24.10.2020 

Møtetidspunkt: Kl. 14:00 

Møtested:  Lekeplassen i sameiet 

Til stede:  17 seksjonseiere, 10 representert med fullmakt, totalt 27 stemmeberettigede 

Møtet ble åpnet Kurt-Jarle Niltveit. 

________________________________________________________________________________ 

1  Konstituering 

 

A Valg av møteleder 

  Som møteleder ble Kurt-Jarle Niltveit foreslått. 

  Vedtak: Valgt 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

  Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter  

  som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

  Vedtak: Godkjent 

C Valg av en til å føre protokoll og to seksjonseiere som protokollvitner. 

  Som fører av protokoll ble Kurt-Jarle Niltveit foreslått. Som protokollvitner ble 

  Håvard Wik og Viktoria Wik foreslått. 

  Vedtak: Valgt. 

D  Godkjenning av møteinnkallingen 

  Det ble foreslått å godkjenne den måten det ekstraordinære årsmøtet var innkalt på, 

  og erklære møtet for lovlig satt. 

  Vedtak: Godkjent 

________________________________________________________________________________ 

2 Valg av leverandør og løsning for ladeanlegg til elbillading 

Styret har presentert 2 alternativer for å etablere et ladeanlegg. Ett hvor vi bekoster og eier 

hele anlegget selv og ett alternativ hvor vi setter bort hele anlegget uten kostnad for sameiet, 

bare de som skal lade vil betale for sin bruk. 

Alternativ 1: Bekoste og eie ladeanlegget selv, benytte Grønn Kontakt som prosjektleder. 

  Investeringskostnad for sameiet på ca. kr. 850000 som finansieres med et felleslån 

    som nedbetales over økte felleskostnader. 

Antall stemmer for dette forslaget: 0 

Alternativ 2: La firmaet Ladeklar etablere ladeanlegget kostnadsfritt for sameiet. 

  Ingen investering for sameiet, kun de som har behov for å lade betaler. 

Antall stemmer for dette forslaget: 27 

Vedtak:  Alternativ 2, benytte Ladeklar til å etablere dette ladeanlegget ble enstemmig vedtatt  

  27 stemmer for og 0 stemmer mot. 
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Møtet ble hevet kl. 14:38 

Protokollen signeres av: 

 

__________________________________   _________________________________ 

Møteleder Kurt-Jarle Niltveit  /S/    Protokollfører Kurt-Jarle Niltveit /S/ 

 

 

 

__________________________________   _________________________________ 

Protokollvitne Håvard Wik /S/    Protokollvitne Viktoria Wik /S/ 

__________________________________________________________________________ 
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