Protokoll til årsmøte 2021 for Vestskrenten Borettslag
Organisasjonsnummer: 848205052
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 10. mai kl. 18:00 til 14. mai kl. 18:00.
Antall stemmeberettigede som deltok: 115.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:
1. 1) Valg av møteleder

Vedtak: Daniel Walter velges som møteleder for det digitale møtet.
Antall stemmer for vedtak: 85
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 28
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
2. 1) Valg av protokollvitner

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Styrets innstilling
Johan Hake og Gyro Sølvsberg velges som protokollvitner.
Under Teams-videomøte 10.05. ble fremmet benkeforslag om å erstatte protokollvitnene
med to andelseiere som også deltok på videomøtet: Lene Luck og Trond Geving.
Vedtak: Lene Luck og Trond Geving er valgt som protokollvitner.
Antall stemmer for vedtak: 87
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 28
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
3. 1) Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes
Antall stemmer for vedtak: 84
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 29
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
4. 2) Årsrapport og årsregnskap
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Vedtak: Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital
Antall stemmer for vedtak: 79
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 34
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
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5. 3 A) Godtgjørelser - Godtgjørelse til styret for styreåret 2020/2021
I fjor ble det fremlagt to forslag for styregodtgjørelse på generalforsamling. Det ene forslaget
var å indeksregulere godtgjørelsen fra året før, som har vært praksis de siste årene. Det andre
var å øke styregodtgjørelsen noe, dette ble avslått. Vi ønsker å ta dette opp igjen i år av flere
grunner.
Vestskrenten Borettslag er et veldig stort borettslag med en boligmasse bestående av både
rekkehus og blokker. Det er et stort ansvar å skulle forvalte så store verdier, særlig da det dreier
seg om noe av det viktigste i livet til beboerne, nemlig deres hjem, trygghet og økonomi.
Borettslaget begynner nå å nærme seg 40 år. Vedlikeholdsrapporten fra OBOS gjør det klart og
tydelig at store vedlikeholdstiltak er påkrevd i årene som kommer, hvis vi skal holde
bygningsmassen i forsvarlig tilstand, og ikke la den forfalle. Setter vi ikke i gang med dette
arbeidet vil det på sikt føre til behov for enda flere tiltak som vil innebære mye større
omkostninger.
Styret blir derfor pålagt å kartlegge grundig hva, når og i hvilken rekkefølge det er klokt å
utføre de nødvendige vedlikeholdsarbeidene, for så å kunne legge det frem for beboerne.
Gjennomføringsfasen vil også bli krevende for å kunne ivareta beboerne på en god måte. Dette
vil medføre et stort merarbeid i tillegg til alle de andre oppgavene styret har i forbindelse med
den daglige driften av borettslaget.
Ifølge Bolig & Miljø nr 6 i 2020 er gjennomsnittlig styrehonorar i OBOS ca 1 500 kr per bolig.
For 2020 ville det tilsvart 450 000 for vårt borettslag, generalforsamling vedtok i fjor et
honorar på 399 000. Styrehonoraret i borettslaget vårt har altså vært under gjennomsnittet
de siste årene. Med de utfordringene som er beskrevet over mener vi imidlertid at et nivå
litt over gjennomsnittet er rimelig.
Økningen av styregodtgjørelsen vil være en bekreftelse på at styrets arbeid, for vårt felles gode,
blir sett og verdsatt. Styret frykter at det kan bli vanskelig å få andelseiere til å ta på seg et
styreverv i framtiden hvis denne verdsettelsen ikke er til stede.
Styrets innstilling
Styrehonoraret for styreåret 2020/2021 settes til 500 000 kr.
Vedtak: Styrehonoraret for styreåret 2020/2021 settes til 500 000 kr.
Antall stemmer for vedtak: 61
Antall stemmer mot: 25
Antall blanke stemmer: 29
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
6. 3 B) Godtgjørelser - Andre godtgjørelser
Det er ikke foreslått andre godtgjørelser. Punktet settes opp for å kunne foreslå slike
dersom ønskelig.
Vedtak: Ingen andre godtgjørelser
Antall stemmer for vedtak: 59
Antall stemmer mot: 7
Antall blanke stemmer: 49
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
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7. 4 A) Forslag fra styret angående kameraovervåkning
Bakgrunn:
I borettslag eller andre boligselskap skal all form for kameraovervåking være forankret i et
ønske blant beboerne.
Den påsatte brannen lørdag 16.05.2020 var den siste av en rekke alvorlige hendelser som
begrunner et behov for å etablere kameraovervåking i borettslaget. I etterkant av hendelsen
mottok styret mange henvendelser fra beboere som krevde iverksetting av tiltak, deriblant
oppsett av kameraovervåking. Styret ønsket i denne situasjonen å etterkomme beboernes krav
og iverksette tiltak så raskt som mulig.
På grunn av koronasituasjonen i 2020 lot det seg imidlertid ikke gjøre å gjennomføre en
ekstraordinær generalforsamling etter nevnte brannstifting. Etter rådføring med jurist i OBOS
ble styret derfor enig om å gjennomføre en prøveavstemning. 69 beboere avga stemme i
prøveavstemningen, 63 støttet installasjon av kameraovervåking, mens 6 var imot. Av de som
avga stemme var altså over 90% for kameraovervåkning.
Styret vedtok derfor onsdag 17.06.2020 å gå videre med installasjon av
kameraovervåking i og rundt garasjene under Nordåssløyfa 2-20 og Nordåssløyfa 48-52.
Kameraovervåkningen er ikke satt opp med hensikt å få fram sensitive opplysninger. Styret
har hatt en gjennomgang av Datatilsynets reglement for kameraovervåkning. Ytterligere
informasjon ligger på hjemmesiden:
http://vestskrenten.no/0501/praktisk-informasjon/kameraovervakning-i-garasjene
Anlegget ble montert sommeren 2020 og var i full daglig drift fra 15.09.2020
Skulle tiltaket ikke få nødvendig støtte i generalforsamlingen så vil anlegget bli
nedmontert.
Styrets innstilling
Vestskrenten borettslag viderefører ordningen med kameraovervåking i garasjene
Vedtak
Vestskrenten borettslag viderefører ordningen med kameraovervåking i garasjene
Antall stemmer for vedtak: 87
Antall stemmer mot: 6
Antall blanke stemmer: 22
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
8. 4 B) Forslag fra styret angående hekker
Bakgrunn:
Mange beboere i borettslaget vårt er f linke til å ta vare på uteområdene våre, både det som
sees på som egne hager og fellesområder. Takk for det!
I løpet av årene er det likevel flere som har latt hekker vokse veldig høye. Dette kan være til
sjenanse for naboer og i tillegg så blir hekkene mye vanskeligere å vedlikeholde. Dersom
hekkene blir altfor høye, kan de også utgjøre en fare for omgivelsene.
Styret ønsker derfor å innføre en makshøyde for hekker. Dette finnes ikke i våre
husordensregler i dag, men er vanlig i mange borettslag. Naboloven opererer med en
makshøyde for hekker på 2 meter, og vi tenker derfor at det er fornuftig å sette den samme
begrensningen på hekker internt i borettslaget.
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I enkelte tilfeller kan det være gode grunner for at en hekk skal få lov å vokse seg høyere. Det
kan for eksempel være en hekk som ikke grenser til naboens hage, men til en parkeringsplass.
I slike tilfeller vil styret kunne godkjenne at aktuell hekk unntas fra høydebegrensningen.
Hvis forslaget vedtas av generalforsamlingen foreslår styret at alle sørger for at hekkene som
beboere har ansvaret for tilpasses den nye regelen. Dette må gjøres i løpet sommeren og
senest 1. oktober, evt. søkes om unntak for.
Styrets innstilling
Ny paragraf legges til i husordensreglene under Uteområder:
§5.6
Hekker skal ikke være høyere enn 2 m og må ikke strekke seg ut i gangveier o.l.
Det kan gjøres unntak fra kravet om høydebegrensning. Søknad om dette må sendes til styret
for eventuell godkjenning.
Vi oppfordrer Generalforsamlingen til å støtte styrets forslag.
Vedtak: Ny paragraf legges til i husordensreglene under Uteområder: §5.6
Hekker skal ikke være høyere enn 2 m og må ikke strekke seg ut i gangveier o.l.
Det kan gjøres unntak fra kravet om høydebegrensning. Søknad om dette må sendes til styret
for eventuell godkjenning.
Vi oppfordrer Generalforsamlingen til å støtte styrets forslag.
Antall stemmer for vedtak: 81
Antall stemmer mot: 12
Antall blanke stemmer: 22
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
9. 4 C) - Hoppe året rundt - forslag om endrete husordensregler på trampolinebruk
Fremmet av: Johanna Emilie Toresen

Husordensreglene skal ikke begrense hopping på trampoline til sommerhalvåret .
Det er meget helsefremmende - fysisk og mentalt - å hoppe på trampoline, uansett årstid. Om
og når trampolinen demonteres eller brukes om vinteren, burde være opp til eieren og ikke del
av husordensreglene. Det er tilstrekkelig å begrense bråk fra bruk av trampolinehopping til
dagstid, og burde ikke i tillegg begrenses til sommerhalvåret.
Et annet argument er at annen støy (musikkøvelser, støyende arbeid) er begrenset til
dagstid, men ikke til sommerhalvåret, ifølge husordensreglene .
Styrets innstilling
Styret vet at beboere i borettslaget er delt i denne saken. Styret har ingen innstilling og
overlater beslutningen til generalforsamlingen.
Vedtak: Fjerne setningene "Trampoliner skal kun benyttes i sommerhalvåret ,det vil si fra mai til
september. I perioden 1. oktober - 1. april skal de være demontert." fra punkt 4.4 i
husordensreglene.
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Antall stemmer for vedtak: 59
Antall stemmer mot: 31
Antall blanke stemmer: 25
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
10. 4 D) Asfaltering
Fremmet av: Anders Finn Meyer
Ønsker svar på hvorfor asfalteringen har blitt utsatt. Dette ble bestemt og valgt av
borettslaget i fjor, men ingenting har skjedd ennå. Hvorfor ikke, når det ble stemt og
vedtatt i fjor?
Styrets innstilling
Generalforsamlingen i 2020 ga styret en fullmakt til å bruke inntil 6 millioner på et
asfalteringsprosjekt. Dette er altså ikke noe som generalforsamlingen har pålagt styret, men en
fullmakt. Fullmakten har ingen tidsfrist og dette vedtaket er fortsatt gyldig.
Styret har informert om status i nyhetsbrev nr 4 i 2020, og her skriver vi altså at vi har utsatt
dette prosjektet.
Dette har vi gjort i forbindelse med bestilling av Vedlikeholdsnøkkelen fra OBOS, fordi vi ønsket
å se samlet på alle kommende store vedlikeholdsprosjekter. Styret har foreløpig ikke tatt
endelig stilling til når asfalteringsprosjektet bør prioriteres.
Styrets innstilling er at andelseiers forslag nedstemmes. Styret ønsker at
asfalteringsprosjektet settes på vent inntil en prioriteringsrekkefølge av store
vedlikeholdsprosjekter er avklart.
Vedtak: Ikke godkjent
Følgende forslag var på valg:
Forslag 1
At dette blir påbegynt så fort som overhodet mulig. [Merknad: Anders ønsker å trekke sitt
forslag
til fordel for forslag 2. Andre derimot ønsker å opprettholde forslaget slik den står.]
Forslag 2
Oppdatert forslagstekst fra Jon L. Leiulfsrud. Anders Meyer trekker sitt opprinnelige forslag til
fordel for dette.
BAKGRUNN:
Selv om vi straks f lytter fra borettslaget, så ønsker jeg å løfte fokuset på trafikksikkerhet når jeg
nå ser at styret utsetter tiltak for å redusere farten i borettslaget. Det er bra at dere har fokus
på dette i nyhetsbrevet deres, men det er ikke nok, og vi har ikke råd til å vente til et barn blir
skadet av en varebil som kjører altfor fort.
Jeg sendte inn et forslag 8. mars 2020 som jeg trakk, da dere ønsket å bake dette inn i deres
større forslag. Dessverre ser jeg nå at tiltak med fartsdumper utsettes ytterligere. Det er viktig
at dette tas tak før noen blir skadet eller drept grunnet for høy fart. Eneste som funker er
fysiske fartsreduserende tiltak. Jeg fremmer derfor et alternativt vedtak i sak D.
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FORSLAG TIL VEDTAK
Trafikksikkerhet er veldig viktig for beboere og besøkende i borettslaget vårt og
Generalforsamlingen ber derfor at styret umiddelbart prioriterer investeringer i
trafikksikkerhet. Generalforsamling forstår at asfaltering må sees i en større plan, men
disse fartsregulerende tiltakene må gjøres umiddelbart.
Det er viktig med flere tydelige skilt som sier "maks 5 km/t", "barn leker" og fartsreduserende
tiltak hver 20-30 meter på alle veiene i borettslaget.
Om det investeres i fartsdumper av asfalt enten på hele lengden, eller kun ved hjulavstand,
blomsterkasser i veibanen eller “gummi dumper” lar generalforsamling være opp til styret å
avgjøre, men dette bør igangsettes umiddelbart etter generalforsamling, slik at dette er
klart sommeren 2021.
Forslag 3
[Stemt MOT (dvs. for styrets innstilling) i runde 1 - stemme BLANK i runde 2]
Antall stemmer for vedtak 1: 16
Antall stemmer for vedtak 2: 29
Antall stemmer for vedtak 3: 30
Antall stemmer for saken: 32
Antall stemmer mot saken: 55
Antall blanke stemmer: 28
Sakens flertallskrav: Alminnelig (50%)
Forslagenes flertallskrav: Alminnelig (50%)
Saken ble avvist i første voteringsrunde med 55 mot 32 stemmer.
Resultatene fra andre voteringsrunde faller følgelig bort og er uten betydning.
11. 4 E) Oppgradering av lekeplassen foran Lusetjernveien 20-22
Fremmet av: Noemie Simone P Dubois-Linda
Felles området og lekeplassen foran husene på Lusetjernveien 20-22 er gammel og slitt. Og
baken med sand er uhygienisk. Det trenger noen oppdateringer
Styrets innstilling
Styret syns det er positivt at beboere engasjerer seg i borettslaget vårt, men styret er nødt til å
se på helheten og prioritere det som er viktigst. Alle lekeplassene våre blir årlig kontrollert av en
uavhengig lekeplasskontrollør. Styret går årlig gjennom denne rapporten og retter feil og
mangler. Den aktuelle lekeplassen er den eneste lekeplassen som ikke har fått påpekt feil eller
mangler ved siste inspeksjon. En evt. større oppgradering av borettslagets lekeplasser må også
sees i sammenheng med annet nødvendig vedlikehold.
Styret vil derfor ikke stille seg bak dette forslaget og anbefaler at forslaget avvises.
Vedtak: Ikke godkjent
Antall stemmer for vedtak: 15
Antall stemmer mot: 77
Antall blanke stemmer: 23
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
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12. 4 F) Regelverk for terrasser
Fremmet av: Forslag fra Beboerne i Nordåssløyfa 35A og 35C. Vibeke Bergmann, Thomas
Bendixen, Rigmor Haugland.
Bakgrunn:
I Nordåssløyfa 35B (NS35B) er det satt opp et nybygg på området som er definert som
Hage/Parsell iflg. Borettslagets regelverk, dvs. fra 4 til 8 meter fra husvegg. Vi, nærmeste
naboer, i NS35A og -C, har protestert på byggesaken siden 19. august 2019. Alt er gjort skriftlig
og henvist til konkrete punkter i Borettslagets regelverk. Fra styret foreligger det ingen relevant
dokumentasjon.
Både styret og NS35B har sendt forespørsel til Plan og Bygningsetaten (PBE) vedr. søknadsplikt.
Svar fra PBE 06.12.2019: «Terrassen er søknadspliktig».
Svar fra PBE 30.03.2020: «For at terrassen skal være unntatt søknadsplikt må den ikke være
høyere enn 0,5 meter på noe sted. Dette skal regnes fra det opprinnelige terrenget. Altså før
det ble gravd ut. I tillegg kan ikke plattingen ha gjerde elle pergola. Dersom den har det, vil den
fortsatt være som et tilbygg å regne».
Etter hvert av disse svarene, har vi kontaktet PBE`s saksbehandler for å forsikre oss om at vi har
forstått svarene riktig.
Til orientering: 8 meter fra NS35B`s husvegg står en 90 cm høy mur. Tidligere beboer fikk lov til
å sette opp denne og så fylle opp terrenget bak slik at hagen ble mindre bratt. Terrenget her er
derfor ikke det opprinnelige, og området har frem til byggingen vært en hage med bær- og
prydbusker. Nybygget står på terrenget bak muren, dvs. 90 cm høyere enn opprinnelig terreng.
Plattingen er 50 cm høy, dvs. at gulvet er 140 cm over det opprinnelige terrenget. Oppå der
igjen står et 100 cm høyt gjerde. Altså rager nybygget totalt 240 cm over det opprinnelige
terrenget.
NB!!! Dette har styret godkjent som en markterrasse! Gjerde har de gitt en midlertidig
godkjenning for at barn ikke skal falle utfor å slå seg pga 50 cm ned til gressplen. Men, hvordan
kan styret ha kontrollmålt og funnet at det er 50 cm, når alle kan se at det brukes en 7 trinns
trapp for å bevege seg mellom gulvet og det opprinnelige terrenget?
Denne saken viser en gedigen forskjellsbehandling. Hvordan kan denne saken godkjennes når
beboere opp gjennom tiden har blitt nektet å bygge ekstra markterrasse, en er blitt pålagt å
rive allerede bygget ekstra terrasse og en er blitt pålagt å rive innglassing av veranda.

Forslag:
1. Generalforsamling presiserer overfor styret at borettslagets regelverk ikke kan fravikes. I
denne saken betyr det at styrets godkjenning av nybygget i NS35B er ugyldig og at nybygget
skal demonteres og fjernes.
2. Generalforsamling godtar nybygget og sørger for at regelverket endres slik at alle øvrige
159 rekkehusleiligheter får bygge tilsvarende.

Styrets kommentar:
I regelverket til borettslaget i dag så fins det ikke konkrete regler for terrasser (avstand fra vegg,
størrelse, høyde, rekkverk osv). Regelen som gjelder er at byggearbeider er søknadspliktig til
styret, og så er det opp til styret å gjøre en vurdering.
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Det finnes mange ulike typer terrasser og plattinger i borettslaget, både store, høye og med
rekkverk. Dette viser at sedvanen har utviklet seg over mange styreperioder. Denne terrassen
stiller seg i rekken av disse.
Styret praktiserer likebehandling, slik at alle vil få vurdert sine søknader i lys av andre tillatelser
som er gitt, og slik utviklingen i borettslaget har vært de siste årene. Styret er positive til en
utvikling av uteareal som gir bedre utnyttelse og bedre trivsel.
Forslagsstillerne henviser til at beboere har fått lignende tiltak avslått tidligere. Ingen sittende
styremedlemmer har kjennskap til disse gamle sakene. Det er også naturlig at ting utvikler seg.
Så lenge det ikke er begrenset i borettslagets regelverk, så er det i utgangspunktet ikke noe
som hindrer dagens styre i å godkjenne noe som tidligere har blitt avslått.
Styret har vurdert aktuell terrasse som et tiltak i tråd med utviklingen i borettslaget for øvrig.
Det har hele tiden vært en forutsetning fra styret at beboer får godkjenning fra Plan- og
bygningsetaten (PBE) hvis saken er søknadspliktig. Saken er nå til behandling i PBE etter søknad
fra utbygger.
Styrets innstilling
Styret mener at den aktuelle terrassen er i tråd med gjeldene sedvane i borettslaget, og at
styret har praktisert likebehandling i behandling av saken. Styret kan derfor ikke støtte disse
forslagene. Styret vil også peke på at et rivningsvedtak kan få konsekvenser for flere lignende
terrasser i borettslaget, noe som også kan utløse erstatningsansvar for borettslaget. Styret
foreslår at begge forslagene avvises.
Vedtak: Ikke godkjent
Følgende forslag var på valg:
Forslag 1
1. Generalforsamling presiserer overfor styret at borettslagets regelverk ikke kan fravikes. I
denne saken betyr det at styrets godkjenning av nybygget i NS35B er ugyldig og at nybygget
skal demonteres og fjernes.
Forslag 2
2. Generalforsamling godtar nybygget og sørger for at regelverket endres slik at alle øvrige
159 rekkehusleiligheter får bygge tilsvarende.
Forslag 3
[Stemt MOT (dvs. for styrets innstilling) i runde 1 - stemme BLANK i runde 2]
Antall stemmer for vedtak 1: 16
Antall stemmer for vedtak 2: 11
Antall stemmer for vedtak 3: 37
Antall stemmer for saken: 17
Antall stemmer mot saken: 61
Antall blanke stemmer: 37
Sakens flertallskrav: Alminnelig (50%)
Forslagenes flertallskrav: Alminnelig (50%)
Saken ble avvist i første voteringsrunde med 61 mot 17 stemmer.
Resultatene fra andre voteringsrunde faller følgelig bort og er uten betydning.
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13. 5) Valg av tillitsvalgte
Innstilling
VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE
PERSONER:
Styreleder Olaug Rønningsdalen er ikke på valg
Som styremedlemmer for 2 år foreslås:
Tove Olsen Nordåssløyfa 4
Frank Nøyseth Nordåssløyfa 10
Styremedlemmer som ikke er på valg:
Per Hetland Nordåssløyfa 14
Therese Standal Markl Lusetjernveien 26 B
Som varamedlemmer for 1 år foreslås:
Misbah Ashraf Nordåssløyfa 25 C
Alexander Vroegrijk Diesen Nordåssløyfa 6
Laila El-Moussaoui Nordåssløyfa 44 B
Marit Olsen Nordåssløyfa 32 C
Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
Olaug Rønningsdalen Nordåssløyfa 18
Som vara for delegert til OBOS
generalforsamling foreslås:
Therese Standal Markl Lusetjernveien 26 B
Som valgkomité for 1 år foreslås:
Johan Hake Nordåssløyfa 27 C
Gyro Sølvsberg Nordåssløyfa 18
Kristin Andersen Tambs Nordåssløyfa 6
Lene Luck Nordåssløyfa 30 A
Trond Geving Nordåssløyfa 6
I valgkomiteen for Vestskrenten Borettslag
17.03.2021
Trond Geving
Johan Hake
Lene Luck
Gyro Sølvsberg
Kristin Andersen Tambs
Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Frank Nøyseth (63 stemmer)
Tove Olsen (63 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Frank Nøyseth
Tove Olsen
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Varamedlem (1 år)
Følgende ble valgt:
Misbah Ashraf (66 stemmer)
Alexander V. Diesen (64 stemmer)
Laila El-Moussaoui (62 stemmer)
Marit Olsen (61 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Misbah Ashraf
Alexander V. Diesen
Laila El-Moussaoui
Marit Olsen
Valgkomitee (1 år)
Følgende ble valgt:
Trond Geving (61 stemmer)
Johan Hake (62 stemmer)
Lene Luck (62 stemmer)
Gyro Sølvsberg (62 stemmer)
Kristin Andersen Tambs (58 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Trond Geving
Johan Hake
Lene Luck
Gyro Sølvsberg
Kristin Andersen Tambs
Delegert til OBOS generalforsamling (1 år)
Følgende ble valgt:
Olaug Rønningsdalen (66 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Olaug Rønningsdalen
Varadelegert til OBOS generalforsamling (1 år)
Følgende ble valgt:
Therese Standal Markl (59 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Therese Standal Markl

Møteleder
Daniel Walter /s/

Protokollvitne
Lene Luck /s/

Transaksjon 09222115557448255665

Protokollvitne
Trond Geving /s/

Signert DW/, LL/, TG/

Styrets sammensetning etter årets generalforsamling
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Olaug Rønningsdalen
Therese Standal Markl
Per Hetland
Tove Klsen
Frank Nøyseth
Misbah Ashraf
Max Alexander V Diesen
Laila El-Moussaoui
Marit Olsen

2020-2022
2020-2022
2020-2022
2021-2023
2021-2023
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022

Transaksjon 09222115557448255665

Signert DW/, LL/, TG/

