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Den 25. juni 2020 ble det avholdt ordinært årsmøte i Nordre Kragskogen Sameie.
Årsmøte ble avholdt uten fysisk oppmøte ved en kombinasjon av digital avstemming og avstemming via
papir. Alle eiere har hatt mulighet til å sende inn spørsmål og kommentarer til innkallingen i forkant av
avstemningen.

1. KONSTITUERING
12 sameiere deltok på avstemningen, hvorav ingen med fullmakt.
Ellen Marie Nitter-Hauge ble valgt til møteleder.
Ellen Marie Nitter-Hauge ble valgt til referent.
Kirstin E. Dahle og Ole Johan Nedrelid ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med
møteleder.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Dagsorden ble godkjent.

2. ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2019
Styrets årsmelding for 2019 ble tatt til etterretning.

3. ÅRSREGNSKAP 2019
Årsregnskapet som viste et overskudd med kr 18.454,- ble enstemmig godkjent. Resultatet føres mot
egenkapital.
Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

4. GODGJØRELSE TIL STYRET
Styrehonoraret fastsettes til kr 60.000,- for perioden fra ordinært årsmøte i 2019 til ordinært årsmøte i
2020.

5. BUDSJETT FOR 2020
Styrets forslag til budsjett for 2020 ble enstemmig godkjent.
6. INNKOMMENDE FORSLAG
Det var ved fristens utløp 1 innkommet forslag.
Sak 6.1 Sparing
Forslag til vedtak; Hver seksjon betaler inn et månedlig beløp på kr 250,- frem til neste årsmøte, der
vi tar stilling til om sparingen skal fortsette og med hvor stort beløp. Beløpet settes inn på
sparekontoen og holdes adskilt fra driftskontoen.
Saken ble enstemmig vedtatt.
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7. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITEEN
Det skal velges et styremedlem for to år. Per Henning Berg er villig til gjenvalg for kun et år.
Årsmøte behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer og stemmefordelingen ble:
•

Per Henning Berg, styremedlem for 1 år, fikk 12 stemmer for, ingen stemmer mot.

Styret består etter dette av:
• Styrets leder, Ellen Nitter-Hauge (gjenværende 1 år)
• Styremedlem, Kristin E. Dahle (gjenværende 1 år)
• Styremedlem, Ole Johan Nedrelid (gjenværende 1 år)
• Styremedlem, Per Henning Berg (valgt for 1 år)
Det skal velges to medlemmer til valgkomiteen for 1 år, stemmefordelingen ble:
• Morten Frimann fikk 12 stemmer for, ingen stemmer mot.
• Marit Langødegård fikk 12 stemmer for, ingen stemmer mot.
Oslo, 25. juni 2020
Denne protokollen er signert digitalt.

---------------------------------Ellen Marie Nitter-Hauge
Møteleder

--------------------------Kirstin E. Dahle

--------------------------Ole Johan Nedrelid
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