
 
 

PROTOKOLL 

 

fra ordinært sameiermøte i Sameiet Beitostølen Andelshytter 
 

Avholdt 23. april 2015 i Oslo Handelsgymnasium, Aud. III 
 
 
Til behandling forelå: 
  

1) Konstituering av møtet.  
Valg av referent. 

 Valg av en sameier til å underskrive protokollen sammen med ordstyrer.  
2) Godkjennelse av innkalling. Godkjennelse av fremlagte fullmakter.  

 Godkjennelse av dagsorden.  
3) Årsberetning for 2014.  
4) Årsregnskap for 2014.  
5) Budsjett for 2015. 
6) Godtgjørelse for styret og revisor.   
7) Innkomne saker:  

 Bredbåndforbindelse/ADSL-forbindelse.  

 Spisebordstoler. 

 Loftslampe.  
8) Valg av styre.   

--ooOOOoo-- 
 
Sak 1, Konstituering av møtet:  

 
Tilstede var:  20 andelseiere som representerer 39 andeler.   
           45 fullmakter som representerer    81 andeler.  
 
Til sammen 65 stemmeberettigede som representerer 120 andeler.  
 
Styreleder Ole-Anders Hjelseth var ordstyrer.  
Som referent ble valgt Anne F. Bergendahl. 
Til å underskrive protokollen sammen med ordstyrer ble valgt Turid Ender.  

 
Sak 2, Godkjennelse av innkalling, godkjennelse av fremlagte fullmakter og  

godkjennelse av dagsorden:  
 
 Vedtak: Godkjent.  
 
Sak 3, Årsberetning for 2014: 
 
 Styrets årsberetning ble referert.  

Det ble bestemt at de andelseiere som eier uke 52 og uke 1 i samme hytte i 2015 kan 
benytte uke 53 uten ekstra kostnad.  

 
Vedtak: Godkjent.  

 
Sak 4, Årsregnskapet for 2014:  
 
 Årsregnskapet ble gjennomgått.  
 
 Vedtak: Godkjent.  
 
 



Sak 5, Budsjett for 2015: 
Det er budsjettert med et overskudd på kr. 165.900,-.  

 
Vedtak: Budsjettet ble tatt til etterretning.  
 

Sak 6, Godtgjørelse til styret for perioden 2014/15 og revisor for 2014.  
 
           Styret foreslår at godtgjørelsen til styret for perioden 2013/14 fastsettes til kr. 20.000,-  
            til intern fordeling.  
 
 Vedtak: Godkjent.  
 
 Godtgjørelse til revisor godkjennes etter regning (kr. 5.070,- for 2014).  
 
Sak 7, Innkomne saker:  
 

7.1 Etablering av bredbåndforbindelse/ADSL-forbindelse:  
Forslag fra Dorte og Finn Rasmussen, Tove og Jens Sand:  
Genem flere år har der været talt om en bredbåndsforbindelse/ADSL- forbindelse til 
brug for Sameiets hytter, men en sådan er endnu ikke etableret. 
Vi foreslår, at der hurtigst muligt her i 2015 etableres bredbåndsforbindelsforbindelse 
til Sameiets hytter således, at det er muligt at benytte internet m.v. 

 
Styrets innstilling: 
Saken har tidligere blitt behandlet på Ordinært sameiermøte, og ikke blitt 
prioritert. Dette har vært begrunnet i bl.a at det finnes andelseiere som er el-
overfølsomme. Styret har ikke prioritert utredning av bredbånd i året som har 
gått. Styret har imidlertid forståelse for behovet, og foreslår at nytt styre gjør 
en grundig vurdering rundt dette og ser på alternativene som finnes og legger 
frem alternativer med tilhørende kostnader på neste Ordinære sameiermøte i 
2016. Styret finner det ikke ansvarlig å beslutte dette forslaget uten reelle 
alternativer med tilhørende kostnader for Sameiet og eventuelt for den enkelte 
andelseier. 
 
Vedtak:  
Etter en del diskusjon ble forslagsstillernes forslag vedtatt med 75 stemmer.  

 
7.2 Utskiftning av spisebords-stolene i de resterende hytter, hvor disse          
      stadigvæk er med trådet betræk, udskiftes i løbet af 2015 til  
      "standardstolen", som allerede findes i øvrige hytter.:  
       Forslag fra Dorte og Finn Rasmussen, Tove og Jens Sand.  

 
Styrets innstilling:  
Ikke egnet sak å behandle på et Ordinært sameiermøte. Styret tar dette med 
til Interiørkomiteen som håndterer dette videre med hensyn til prioritering 
innenfor vedtatte budsjettrammer. 

 
Vedtak: Forslagsstiller trakk forslaget.  

 
7.3 Oppsetting av 1 stk. lofts-lampe i hver hytte over sofabordet:  

        Forslag fra Dorte og Finn Rasmussen, Tove og Jens Sand.  
 
Styrets innstilling: 
Ikke egnet sak å behandle på et Ordinært sameiermøte. Behandles som  
pkt 7.2. 
 
Vedtak: Forslagsstiller trakk forslaget.  

 
 
 



 
Sak 8, Valg: 
 
 Som styreleder for 1 år ble foreslått Benny Kahr Andersen.  
 Vedtak: Godkjent.  
  
 Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått  
 Catharina Huitfeldt Ellingsen og Marianne T. Hove.  
 Vedtak: Godkjent.   

  
 Etter dette får styret følgende sammensetning:   
 

Styreleder:  Benny Kahr Andersen, Kildebakken 2, 8766 Nørre Snede (DK) 
 
Styremedlemmer: Catharina Huitfeldt Ellingsen, Vardefoten 99,  

2020 Skedsmokorset.  
 
Marianne T. Hove, Bjørnebærsvingen 5, 1412 Sofiemyr.  

 
Varamedlem:  Turid Ender, Frierveien 11 B, 1179 Oslo 
  

  
 
 
 Protokollen godkjennes av undertegnede:  
  
  

   


