
Protokol!

Fra ordiner genera lfors am ling i BORETTSLAGET IERNES TERRASSE tirsdag 16.06.2020 kl.
18:00 - Grendehuset.

1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Gen eralfursamlingen ble Spnet klokka 18.00, og styrets leder Roger Engesland onsket alle
frem motte velkommen.

Styrets leder orienterte om innkalling og dagsorden. Det kom et par sporsm8l fra
genera lforsam lingen vedr. forh8 ndsstem ming og ma nglende fullmaktss laema i

innkallingen. Styrets leder informerte om at vi ikke hadde Spnet for forh8 ndsstem m ing, da
vi onsket 3 gjennomfore genera lforsa m lingen pE ordiner mEte, og at fullmaktsslaema har
ligget tilgjengelig b8de pE 1b.no og portalen til SBBL.

Vedbk:
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

1,2 Valg av moteleder, protokollforer og b andetrseiere til t signere
protokollen

Styrets leder Roger Engesland ble foreslStt som rnoteleder, og styrets sekreter Stian
Veggeland ble foreslStt som protokollforer.

Trond l4ellemstrand og Bente Andre6sen bleforesl5tt til 3 signere protokollen.

Vedtak:
Styreleder Roger Engesland ble enstemmig valgt som rnoteleder, o9 sekreter Stian
Veggel an d enstem m ig va lgt s om protokollforer.

Trond Mellemstrand og Bente Andreassen ble enstemmig valgt til e signere protokollen
sammen rned moteleder og protokollforer.

1.3 Opptelling av stemmer: Ulstedeverende /f ullma kter
Det ble valgt to andelseiere til tellekorpset, Marianne Ljungberg og Kirsten Nystad.

Vedbk:
Tellekorpset telte alle stemmer, og antallet stemte med styrets registrering av stemmer
Totalt 20 stem meberettigede og 11 fullmakter. Tdalt 3l stemmer representert.

2. Arsmelding
Ordstyrer leste ikke opp Srsneldinger i sin helhet, men gjengav hovedpunktene, 09 besvarte
sporsmBl fta salen. Det kom innspill fra salen vedr. et varamedlem som ved en inkurie ikke
hadde blitt endret fra i fjor. Dette ble dog akseptert av generalforsamlingen, da det ellers var
riktig navn s orn var oppbrt under punktet for valg.

Vedtak:
Styrets Srsmelding ble enstemmig godkjent
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3. Regnskap og budsjett
Det var dessverre ingen fra Sorlandet boligbyggelag som kunne vare til stede for 3
presentere regnskap og budsjett, men sekreteer gikk gjennom hovedpGtene. Borettslaget
har en god o9 sunn okonomi sa rnt en god likvid itetsrese rve som medforer at vi har
muligheten tit 3 tatte uforutsette kctnader uten 5 oke husleien eller ta opp kortsiktige 15n

Han leste ogs8 opp konklusjonen i ro/isors beretning, som var uten anmerkninger.

Ettersom styret har fullmaK til 3 vedta budsjettet er dette kun en orienteringspost. Det var
ingen s porsmEl f ra genera lforsam lin gen vedrorende budsjettet.

Vedtak:
Arsregnskapet enstemmig godkjent. Budsjett tatt til etterretning

4. Saker innmeldt fra eierne

4.1 Soknad fra Thomas Haarr i Jarnesheki 7lC om I fA godkient
ha geo mrA de

Andelseier orienterte om saken og besvarte sporsm8l fra salen.

Styrets leder gjennonEikk supplerende situasjonskart som ble delt ut til alle i salen, og
orienterte om st yret s innstilling.

Det ble sE foretatt avstemming ved hE ndsopprekking.

vedtak:
Soknaden ble avsl&t med 17 mct 9 stemmer. Det var 5 blanke stemmer.

4,2 Soknad fra Ash nd/ Frestad i Buhusheh 14C og 2OA om
parkeringsplass

Andelseier Natalia Frestad orienterte om tiltaket og besva rte sporsm5l fra salen.

Styrets leder gjennonEikk supplerende situasjonskart som ble delt ut til alle i salen, 09
orienterte om styrets innstil ling.

Det ble sE foretatt a\rstemming ved h5ndsopprekking.

Vedtak:
Soknaden ble avslStt med 19 mct 9 stemmer. Det var 3 blanke stemmer

4.3 Soknad fra Ob Morten Fossdal i Jarnesheia 278 vedr. pa rkering
og lading av elbil

Andelseier orienterte om tiltaket og besvafte sporsm8l fra salen.

Styrets leder gjennomgikk supplerende situasjonskart som ble delt ut til alle i salen, og
orienterte om styrets innstil ling.

Det ble sA foretatt avsternming ved h:ndsopprekking.

Ved tak:
Sgknaden ble avslStt med 22 mct 5 stemmer. Det var 4 blanke stemmer.

Protokoll fra genera lforsam ling 2O2O - BO RETTSLAG ET IERNES
TERRASSE.

Side 2/4



5. Saker fra styret
Det var ingen saker fta styret.

Vedtak:
Det var ingen saker fra styret.

6. Styrehonorar
Valgkomiteen la fram sitt forslag til styrehonorarer, som ikke innebar endringer i forhold til i

fj or.

Det kom sE forslag fra Thomas Haarr om 3 oke tilleggshonoraret til grendehusansvadig med
kr. 5.000, basert p3 den store innsatsen som er blitt gjort med grendehuset i 2019.

Vedtak:
Gen eralbrsa mlingen godkjente forslaget til styrehonorar, med nevnte modifikasjon,
e nst ern m ig.

Det vedtatte forslaget er:

Styreleder 76 000 kr

Styremedlem 6x 15 000 k

Tilleggshonora r for ekstraverv:

Nestleder + 23 000 kr
Seket€er + 36 000 kr

Miliransvarlig + 27 000 kr

Webansvarlig + 10 000 k

Gre nde husa nsvarlig + 15 000 kr

Valgkomiteen:

Leder 4 500

Medlem 4 00 0

Medlem 4 00 0

Totalt kr.289.500
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