
PROTOKOLL 
 

fra ordinært årsmøte 14. mai 2012 i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne 
 

 
Avholdt: 14. mai 2012 Sted: Det andre teateret 

 

 
 

Møtet ble erklært for lovlig innkalt 
 

Sak 1: Konstituering 
 

1.1 Valg av møteleder  
   
 Som møteleder ble valgt: Pål Berg 

 
1.2 Valg av sekretær  
   
 Som sekretær ble valgt: Linn Roer 

 
1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne  protokollen sammen  

med møtelederen: 
   
 Valgt ble:                            Elisabeth Gjesti 

                                           Kjetil Iversen 
 

   
1.4 Opptak av navnefortegnelse 
  
 Som opptaking av navnefortegnelse godkjennes innsamling og 

opptelling av avlevert navneslipp. 
   
 Antall fremmøtte med 

stemmerett:  
9 

 Antall fremlagte fullmakter:  1 
 

1.5 Godkjenning av saksliste 
   
 Vedtak: Godkjent 

 
Sak 2: Årsmelding: 
 
  Styrets årsmelding ble referert. 
 

 Vedtak: Godkjent 
 
Sak 3: Årsoppgjøret 
 

3.1 Resultatregnskap for 2011 
 Sammen med resultatregnskapet ble framlagt og opplest revisors 

beretning. 
 

 Vedtak: Sameiets resultatregnskap som viser et underskudd  
på kr 156.293,- ble godkjent. 

 



3.2 Budsjett for 2012 
 
 

 Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 4: Eventuell godtgjørelse til styret og revisor 
 
  Vedtak: Godkjent styrehonorar:             kr 120.000,- 
    Godkjent styrelederhonorar, etter regning:      kr  192.600,- 
    Godkjent revisjonshonorar:                              kr 4.250,- 
 
Sak 5: Valg av revisor 
 
  Styret foreslår gjenvalg av sameiets revisor BDO AS. 
 
  Vedtak: Styrets innstilling godkjent 
 
Sak 6: Innkomne saker 
 
 Sak innsendt av seksjonseiere i B2; Roar og Inger Marie Holtedahl 
 
  Forsinket innkreving av fellesutgifter i Sameiet DLG 

I de forrige ordinære DLG sameiermøtene, senest i mai 2011, opplyste 
DLG-styret at sameieren Brødrene Placht A/S (BP) har engasjert advokat 
og oversendt en skriftlig innsigelse hvor næringssameieres ekstra 
kostnadsandel av fellesutgiftene (5,3% av totalt innkrevede) bestrides. BP 
krever at andelen(e) reduseres. Samtidig er innkrevet forfalt andel for BP`s 
A2 tilbakeholdt siden primo 2009 (4+8/449 deler). Dette utgjør nå 
akkumulert anslagsvis 230.000 (eksklusive morarenter). Grunnet tvist om 
krav ble saken ikke sendt videre til inkasso. 
Hva som har blitt gjort i saken etter at innsigelsen ble mottatt er ukjent. Det 
har nå gått ca. 2,5 år siden denne ble mottatt. 
I henhold til DLG`s vedtekter reguleres sameiet av Eierseksjonsloven. I 
henhold til denne kan bare endringer i sameiebrøk, omfordeling av 
eksklusiv bruksrett til fellesarealet osv. gjennomføres dersom dette 
godkjennes av hver og en av de andre sameierne som dette er til ugunst 
for. Tvistegrunnlaget er følgelig vanskelig å vinne gjennomslag for. Det er 
heller ikke rettslig bindende om DLG-styret eller DLG-sameiermøtet vedtar 
å redusere BP`s andel av fellesutgiftene i DLG. 
Bak loven og DLG-vedtektene ligger selvsagt en målsetning om 
forutsigbarhet og likebehandling for alle, med basis i sameiets opprinnelige 
etablering. 

 
  Forslag til vedtak i DLG`s ordinære sameiermøte: 

Dersom BP og/eller andre sameiere har uoppgjort, forfalt utestående andel 
fellesutgifter i DLG, pålegger DLG-sameiermøtet at DLG-styreleder 
iverksetter formell, korrekt prosess for tids- og kostnadseffektiv inndrivelse 
på vegne av de øvrige sameierne. Det vil si: - løpende 
betalingspåminnelser inklusive krav om morarenter fra aktuelle 
forfallsdatoer - om nødvendig varsel om mulig rettslig inkasso, - om 
nødvendig stevning overfor forliksrådet eller direkte til kompetent offentlig 
rettsinstans. Prosessen iverksettes umiddelbart , uavhengig av eventuell 
uformell prosess som måtte pågå i dialog med BP eller representanter for 
denne. Styret i DLG pålegges å dokumentere effektuering av prosessen 
overfor BP til alle sameierne, slik at orientering iverksettes senest fra 15. 
Juni 2012 og deretter fortløpende senest 14 dager ettersom 



rettsprosessuell hendelse og/eller tidsfrist er passert. 
 

  Styrets innstilling: 
Saken er omtvistet. Styret er i forhandlinger med Br. Placht om 
spørsmålet, og av den grunn har styret valgt å ikke gå videre med saken 
på nåværende tidspunkt. 
 
 
 Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å drive videre forhandlinger 

med en frist for løsning innen 31.12.12. Den endelige 
løsningen presenteres deretter den ulike styrene. 

 
 
 

 
Sak 7: Valg 
 
   

7.1 Valg av leder 
 
   Pål Berg 
   

7.2 Innstilling av 6 medlemmer for 2 år 
 
   Svein O. Thoresen 
   Ingvild Sundrønning 
   Mona Hedén 
   Jan B. Ommundsen 
   Pauliene vd. Dool 
   André Placht 
 
  7.3 Nytt punkt – medlem fra C2 velges inn for 2 år 
 
   Jan Winther 
 
Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: 

 Navn:   
Leder: Pål Berg 

Eirik Erstad 
Svein O. Thoresen 
Ingvild Sundrønning 
Willy Østvold 
Mona Hedén 
Jan B. Ommundsen 
Trine Fossen 
Pauliene vn. Dool 
André Placht 
Jan Winther 

 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
A5/7 
A3 
Næring 
C2 

 
Valgt i 2011 for 2år 
Valgt i 2012 for 2år 
Valgt i 2012 for 2år 
Valgt i 2011 for 2år 
Valgt i 2012 for 2år 
Valgt i 2012 for 2år 
Valgt i 2011 for 2år 
Valgt i 2012 for 2år 
Valgt i 2012 for 2år 
Valgt i 2012 for 2år 
 

     
Protokollen undertegnes av: 
 
 

Elisabeth Gjesti /S/  Pål Berg /S/  Kjetil Iversen /S/  
Valgt av årsmøtet Møteleder Valgt av årsmøtet 

 


