Protokoll til årsmøte 2021 for AS Maridalsveien 205
Organisasjonsnummer: 921309430
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 3. mai kl. 09:00 til 6. mai kl. 09:00.
Antall stemmeberettigede som deltok: 77.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:
1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes
Antall stemmer for vedtak: 70
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 7
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
2. Valg av protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Vedtak
Eskil Flakstad og Miriam Welding Nohre Lund er valgt.
Antall stemmer for vedtak: 66
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 11
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
3. Fastsettelse av honorarer
Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 90.000 kr til intern fordeling i styret.
Vedtak
Styrets godtgjørelse settes til 90.000 kr.
Antall stemmer for vedtak: 66
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 10
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
4. Årsrapport og årsregnskap
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Styret foreslår overføring av årets resultat, kr 2 750 693,- til egenkapital.
Vedtak
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Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.
Antall stemmer for vedtak: 64
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 12
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
5. Åpne for salg av garasjeplasser til eksterne
Fremmet av: André Rannem

Aksjonær André Rannem ønsker at saken fra generalforsamlingen i fjor om salg av
garasjeplasser tas opp igjen i år og stemmes over. I dag sier vedtektene at kun
aksjonærer kan eie garasjeplass. Rannem ber om at det stemmes for å
åpne for at også eksterne kan kjøpe garasjeplass. For at forslaget skal gå igjennom kreves
det at 2/3 av de fremmøtte stemmer ja til forslaget.
Ikke godkjent
Antall stemmer for vedtak: 16
Antall stemmer mot: 52
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: To tredjedels (67%)
6. Valg av styremedlem
Det skal velges to faste medlemmer til styret i år. Ellen Halsbog Lange og Petter Dyrnes
stiller til gjenvalg for en ny periode.
Innstilling
Ellen og Petter kjenner gården godt og har bodd her i mange år. De er dyktige og
engasjerte styremedlemmer som ønsker å fortsette å bidra til å utvikle gården.

Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Petter Dyrnes (60 stemmer)
Ellen Halsbog Lange (61 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Petter Dyrnes
Ellen Halsbog Lange
Varamedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Ellen Trautman Olerud (59 stemmer)
Følgende stilte til valg:

Transaksjon 09222115557446424780

Signert MOH/, PEF/, PMWNL/

Ellen Trautman Olerud
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Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer
informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe
Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet,
kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel
utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk
forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres
matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at
dokumentet er originalt på: https://scrive.com/verify
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