
PROTOKOLL 
 

fra ordinært årsmøte 2018 i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne 
 

Avholdt: 31.05.2018 Sted: Treschows Hus 
 

Møtet ble erklært for lovlig innkalt 
 

Sak 1: Konstituering 
 

1.1 Valg av møteleder  
   
 Som møteleder ble valgt: Hans Martin Aasheim 

 
 

1.2 Valg av sekretær  
   
 Som sekretær ble valgt: Gry Sundet 

 
1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen  

med møtelederen: 
   
 Valgt ble: Kjell Omdal Erichsen og Olivia Palm  

 
1.4 Opptak av navnefortegnelse 
  
 Antall fremmøtte med stemmerett: 8 
 
 
1.5 

Antall fremlagte fullmakter: 3 
 
Godkjenning av saksliste 

  
 
 
 

 Vedtak: Godkjent 
 

 
Sak 2: Årsmelding: 
 
  Styrets årsberetning ble referert. 
 
  Sameiet Lilleborg B3 v/styret hadde en merknad til årsmeldingen.  

De mente at dersom det forventes at DLG-styret skal klare å løse 
ytterligere oppgaver i kommende styreperiode så bør beløpet som 
avsettes til styregodtgjørelse for kommende DLG-styreperiode økes 
med anslagsvis kr 200 000 utover dagens nivå. Dette for å muliggjøre 
rimelig kompensasjon for DLG-styremedlemmene som velger å bruke 
større deler av deres fritid for å skape fremdrift i sameiet for DLGs 
mange nåværende og ventende prosjekter.   
 
Årsmøtet tar årsberetningen til orientering. 

 
 Vedtak: Godkjent 

 
 
 
 

 



Sak 3: Årsoppgjøret 
 

3.1 Resultatregnskap for 2017 
 Sammen med resultatregnskapet ble framlagt revisors beretning. 

 
 Vedtak: Sameiets resultatregnskap som viser et overskudd på  

kr 349.338 ble godkjent, sammen med balanse pr 
31.12.2017 og noter 2017. 

 
3.2 Budsjett for 2018 

 
 Vedtak: Tatt til orientering 

 
 

 
Sak 4: Eventuell godtgjørelse til styret og revisor 
 

 Vedtak: Godkjent styrehonorar kr 250 000 
  Godkjent honorar revisor etter nota 

 
Sak 5: Andre saker 
 
  5.1 Vedtektsendring §3 Bruk av felleseiendom og garasjeeiendom 
 

Forslag til vedtak:  
Styret foreslår følgende tillegg i §3: 
 
Ladestasjon for el-bil kan anlegges på egen plass i henhold til 
retningslinjer fastsatt av styre i DLG. Feilaktig eller ureglementert 
ladeanlegg kan fjernes for beboers regning. Øvrige 
el.anlegg/installasjoner mv på parkeringsplass tillates kun etter 
avtale med DLG. Dersom DLG pålegger endring av parkeringsplass 
dekker DLG flyttekostnader for ladestasjon. Ladestasjon eies av den 
enkelte seksjonseier som har bruksrett til parkeringsplass. 

 
 
Avstemming  
Antall stemmer for: 11 
Antall stemmer mot: 0 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt  
 

 
5.2 Vedtektsendring §4 Rettslig råderett for tildelt bod, garasjeplass 

og X-plass 
 
  Forslag til vedtak: 

Styret foreslår å endre ordlyd: forflytningshemmede erstatter 
bevegelseshemmede i §4 andre avsnitt.  
 
I tillegg foreslås følgende tillegg i samme avsnitt: 
 
Rett og varighet til å disponere HC-plass følger vedtektene om 
forflytningshemmede. Kommunalt innvilgningsbevis med tidsangivelse 
må følge søknaden. DLG tilviser HC-plass. 
 



  Avstemming: 
  Antall stemmer for: 11 
  Antall stemmer mot: 0 
 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
 

5.3  Næring ber om redegjørelse for DLG sitt engasjement i 
etablering av adkomst- og gjennomgangsveier på Lilleborg – sak 
innmeldt av Brødrene Placht AS. 

 
Gjeldende reguleringsplan for Lilleborg har bestemmelser om 
etablering av gang- og adkomstveier. I denne sak er det først og 
fremst Plan og Bygningsetaten og NCC/Bonava AS som har en 
hovedrolle, men næring oppfatter at også DLG har en rolle i 
forhold til å etablere infrastruktur internt på Lilleborg som knyttes 
sammen med eksisterende og kommende turstier langs 
Akerselva og fra Sandakerveien 56. Videre har næring en 
forventning om at DLG som grunneier og felles 
interesseorganisasjon for bolig og næring, ivaretar både 
beboernes og næring sine interesser i at adkomst til Lilleborg 
både internt på området og knytning opp mot etablerte gangveier 
blir ivaretatt. Utbygging av Lilleborg ble startet i 1999, så det har 
gått 19 år uten at gangveier, trapper etc er opparbeidet. 
Næringsvirksomheten på Lilleborg lider av at infrastrukturen ikke 
er på plass. 
 
Styret informerte om saken.  
 
Styret deltar i arbeidet med Plan og Bygningsetaten og Oslo 
Kommune om adkomst fra Lilleborg.   
 
Forslag til vedtak: 
1. Årsmøte bes vedta at DLG prioriterer å utøve sin 
påvirkningsmulighet overfor Oslo Kommune og Bonava til å 
fullføre etablering av trapper og gangveier til Lilleborg 
 

Avstemming: 
  Antall stemmer for: 11 
  Antall stemmer mot: 0 
 
  Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
 
2. Årsmøte bes vedta at DLG setter av budsjettmidler til å 
opparbeide gangveier internt på området. 
 

 
 Vedtak: Møteleder valgt å avskjære saken da det ikke forelå noen 
konkrete planer eller prisestimater. 

 
 
 
 
 
 



 
Sak 6: Valg 
 
  Følgende styremedlemmer står på valg: 
 
   

6.1 Valg av styreleder for 2 år: 
 

Valgkomiteens innstilling var Mona Lunde Martinsen.  
Sameiene Lilleborg A2, A4 og C3 foreslo Terje Dybvik som 
kandidat til vervet som styreleder. Det ble foretatt avstemning.  
 

Avstemming:  
Terje Dybvik: 4 stemmer 
Mona Lunde Martinsen: 7 stemmer 
 

 

 Valgt ble: Mona Lunde Martinsen 
  
 
 

6.1 Valg av 5 styremedlemmer for 2 år: 
 

 Valgt ble: 
Pauliene Van Den Dool  
Roar Holtedahl 
Kjersti Hovden 
Hege Johansen 
Geir Lindblad 

 

 
 
6.1 Valg av 1 styremedlem for 1 år: 

 
 Valgt ble: 

Anne Marie Hovden 
 
 

 

6.1 Valg av valgkomité for 2 år: 
 

 Valgt ble: 
Kjell Omal Erichsen 
Asbjørn Lundberg 
Olivia Palm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: 
 

 Navn:               
Leder: Mona Lunde Martinsen (A3) 

 
Pauliene Van Den Dool (A3) 
Roar Holtedal (B2) 
Kjersti Hovden (B3) 
Hege Johansen (B5) 
Geir Lindblad (C2) 
Anne Marie Hovden (B1)  
Gro Heggtveit (A5/A7) 
Anne Marte Haug (B4) 
Erik Pedersen (B6) 
Terje Dybvik (C1) 
Asbjørn Lundberg (næring) 

Valgt i 2018 for 2 år 
 
Valgt i 2018 for 2 år 
Valgt i 2018 for 2 år 
Valgt i 2018 for 2 år 
Valgt i 2018 for 2 år 
Valgt i 2018 for 2 år 
Valgt i 2018 for 1 år 
Valgt i 2017 for 2 år 
Valgt i 2017 for 2 år 
Valgt i 2017 for 2 år 
Valgt i 2017 for 2 år 
Valgt i 2017 for 2 år 

  
 

 
Protokollen undertegnes av: 
 
Kjell Omdal Erichsen /sign. Hans Martin Aasheim /sign. Olivia Palm /sign. 
Valg av årsmøtet   Møteleder    Valgt av årsmøtet 
 
 


