
P R O T O K O L L 
 
fra ordinær generalforsamling i Landskronaveien Borettslaget avholdt 24.03.22 
Kl. 18:00, Sted; Olavsgaard Hotell 
 
   
 
Fra forretningsfører BORI møtte: Mathias Grotli 
 
 
Den oppsatte saksliste ble referert 
 
SAK 1  KONSTITUERING 
   A) Valg av møteleder 

  
 Valgt ble: Mathias Grotli 
 
 

   B) Opptak av navnefortegnelse 
  

16 andeler fremmøtte, og 2 ved fullmakt.  
 
 Vedtak: Godkjent 
 
 

   C) Valg av sekretær og 2 andelseiere til å undertegne protokollen. 
     
    Mathias Grotli ble valgt som sekretær. 
     

  Torill Standal og Marianne Sætha 
  til å underskrive protokollen. 

 
 

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn  
 
Møtet er forvarslet og innkalling sendt i tide. 

 
    Vedtak: Godkjent 
 
 
      
SAK 2  ÅRSBERETNING FOR 2021 

    Styrets årsberetning for 2021 ble referert og foreslått godkjent. 
    

Vedtak:           Godkjent 
 

 
   

 
SAK 3  ÅRSOPPGJØRET FOR 2021 

 
A) Årsregnskap for 2021 

 
   Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent. 

 



   

   Vedtak: Godkjent 
 

B) Anvendelse av årsresultatet 
Styret foreslår at det positive årsresultatet overføres til udekket tap og 
reduserer dette. 

     
Vedtak: Godkjent 

 
 

SAK 4  GODTGJØRELSE TIL STYRET 
  
 
  Ihht protokoll fra generalforsamling 2021 er godtgjørelse til styret fastsatt til 

384.869,- SSB’s konsumprisindeks for tjenester hvor arbeidskraft dominerer er pr 
desember 2021 3,5% 

 
 Vårt forslag bør da være å justere godtgjørelsen til styret med 3,5% til: 398 340,- 
 Dette beløpet dekker da alle kostnader til honorarer for styrets medlemmer. 
 
 
 Vedtak: Godkjent    
 
       
SAK 5 INNKOMNE FORSLAG 

 
5.1 Forslag fra andelseier i Landskronaveien 318 
 

 Fjerning av parkeringssystem vi bruker i dag. Ikke noe mer avtale med P-service. Å 
heller gjøre som Sletta Borettslag, bare sett opp skilt. Det ser ut som det fungerer 
fint hos dem, og det koster ikke noe som helst. 

 
 
 Styrets innstilling: 
 Ved å fjerne parkeringssystemet får vi fri flyt av parkering både av beboere og 

andre. Garasjene blir ikke brukt og det blir vanskeligere å finne ledige 
parkeringsplasser for gjester og for dem med flere biler. 

 
 Landskronaveien og Gjelleråsen borettslag deler på parkeringsplassene, slik at 

borettslagene må ha samme avtale for sine beboere, 
  
 P-Service koster ikke borettslaget noe pr. i dag. 
 
 Sletta borettslag er et lite borettslag som bruker egne ressurser til kontroller. De gir 

ikke bøter, men bestiller borttauing av biler uten gyldig tillatelse. 
 
 Styret i Landskronaveien har ikke mulighet til å utføre kontroller selv. 
 
 
 Vedtak: ikke godkjent 

 
 

 
 
 



   

 
 

5.2 Forslag fra styret, vedtektsendring 
 
 Endringer i vedtekter, 5-1 Andelseiers vedlikeholdsplikt (Endringsforslag i 

vedtektene krever 2/3 flertall) 
 
 Nåværende 5-1 Andelseiers vedlikeholdsplikt 
  

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, andre rom og annet areal som hører 
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, dører/hoveddør, 
rør fra og med første hoved stoppekran i vegg 1. etasje. 
 

 Sikringsskap fra og med første hovedsikrings/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, vask, apparater og innvendige 
flater. Unntatt vedlikeholdsplikten er varmtvannsberedere og sluk. 

 
 Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. 
 
 Ny 5-1 Andelseiers vedlikeholdsplikt 
  

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, andre rom og annet areal som hører 
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, dører/hoveddør, 
rør fra og med første hoved stoppekran i vegg 1. etasje. 
 

 Sikringsskap fra og med første hovedsikrings/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, vask, apparater og innvendige 
flater. 

 
 Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. 
 
 (8) Ved oppussing hvor strøm, rør, membran og bæring berøres, skal dette utføres 

av autoriserte fagpersoner. Dette skal dokumenteres til styret. Endringer er 
søknadspliktige 

 
  

 
 Vedtak: Godkjent. 
 
 
 

 

5.3 Vedtektsendring av §15, tilhørende Fellesorganet for Skjettenbyen (FO) 
 
 Fellesorganet for Skjettenbyen (FO) er en forening og et samarbeidsorgan for de 12 

borettslagene som i dag utgjør Skjettenbyen. Borettslagenes deltakelse, rettigheter 
og plikter i FO er bestemt i de 12 eiendomsskjøtene fra 1976-77. 

 
 På bakgrunn av tilbakemeldinger fra de 12 borettslagsstyrene i november og 

desember 2021 anbefaler FO med dette en vedtektsendring av § 15. 
Det vil gjøre at FO i fremtiden kan tilpasse seg samfunnsutviklingen bedre enn i 
dag, ved at det kreves 2/3 flertall av FOs medlemmer, det vil si minst 8 av 12 
borettslag. 

 
 Borettslagene beholder fortsatt kontrollen over vedtektene gjennom sine valgte 



   

representanter. De valgte representanter til FO har som oppgave å ivareta rollen og 
ansvaret etter FOs vedtekter på vegne av sitt borettslag. Etter dagens vedtekter kan 
et mindretall i FO beslutte å oversende en sak til borettslagenes styrer for 
behandling, jf § 6. 

 
 for Fellesorganet for Skjettenbyen Skjetten, 5.1.2022 
 
 Asgeir Spange Brekke (leder) 
 Per Arne Voldsrud (nestleder) 
 Jon Petter Risa (sekretær) 
 
 
 Gjeldende § 15: 
  
 § 15 Vedtekter. 

Ikrafttreden og endringer av disse vedtekter krever tilslutning fra 
generalforsamlingen i minst 8 borettslag. 

 
 Ny § 15: 
 § 15 Vedtekter. 
 

Ikrafttreden og endringer av disse vedtekter krever tilslutning fra minst 8 borettslag 
og endringer behandles normalt på FO sitt juni-møte. 

 
 Endringer ut over dette må varsles minst 6 uker i forkant til borettslagenes styrer. 

Endringsforslag behandles så som egen sak på neste ordinære FO-møte, og det 
krever tilslutning fra minst 8 borettslag, jf første avsnitt. 

 
  
 

Vedtak: Godkjent. 
 

 
  
 
 
 

SAK 6  VALG AV TILLITSVALGTE  
    
 
 

A) Styremedlemmer 
Valgt ble: Jens-Realf Båtberget  (2 år)  
  Thomas V. Lorentzen  (2 år) 
  Marius Kamp Helgesen (2 år) 

 
C) Varamedlemmer for 1 år 

Valgt ble: 1. Thineshbabu Sivapathalingam 
2. Frode Orloff-Standal   
3. Hilde M. Platou Johansen 
4. Martin Strand   

5. Elisabeth Sætha   
 
 
 



   

 
 

D)   Valg av valgkomite for 1 år 
 

   Valgt ble:  Heidi Moen 
     Mona Hagejordet  
     Stein Håvard Pedersen 

 
 

E)   Valg av 3 delegater og 3 varadelegat til BORIs generalforsamling  
 
   Delegat:  Nina Enger 
      Trine Hasle 
      Jens-Realf Båtberget 
 
   Varadelegat:    Marius Kamp Helgesen 
      Thomas V. Lorentzen 
      Thineshbabu Sivapathalingam 
   
 
 
 
Protokollen undertegnes av: 
 
 
Mathias Grotli /s/            
Møteleder / sekretær 

 
 
Torill Orloff-Standal /s/    Marianne Sætha /s/     
Protokollvitne valgt av generalforsamlingen  Protokollvitne valgt av generalforsamlingen 

 
 


