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PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE SAMEIEMØTE

BILLINGSTADLIA BOLIGSAMEIE II

Det ble avholdt konstituerende sameiermøte i Billingstadlia Boligsameie II den 1. mars 2006 kl
18 00 i Nesbru Sanitetsforenings lokaler i Nesbruveien 79, 1394 Nesbru

Pr. stiftelsesdato er 31 leiligheter solgt.

Utbyggeren Byggholt AS var representert ved Liv B Hansteen, Anne Karine Værsten, Eirik
Presthus og Svein Bjerke. Videre møtte Karl Arne Enqvist og Bjørn Pedersen fra forretningsfører
Enqvist Eiendom AS.

Liv B Hansteen ønsket velkommen.

Følqende saker ble behandlet:

1 Konstituering

.Registrering og godkjenning av møtedeltagere og fullmakter
Det var representanter fra 19 seksjoner tilstede, hvorav 5 fullmakter. Navn på
fremmøtte representanter fremgår av liste som vedlegges protokollen.

.Valg av møtedirigent og møtereferent
Karl Arne Enqvist ble valgt som møteleder og Bjørn Pedersen som referent.

.Godkjenning av innkalling og saksliste
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

.Valg av 1 sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Silvia Mercedes Lesoil ble vagt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

2 Fastsettelse av vedtekter

Forslaget til vedtekter ble gjennomgått og enstemmig vedtatt som fremlagt.

3 Budsjettforslag for 1. driftsår -herunder fastsettelse av fellesutgifter

Budsjettet ble vedtatt som fremlagt. Spørsmål ble besvart.

Fellesutgiftene ble fastsatt som foreslått i det utsendte forslaget.
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4 Valg av styremedlemmer og styreleder

Det ble valgt følgende styre:

Styreleder: Ivar Rølles seksjon 33 -velges for 2 år

Styremedlemmer Torolf Larsen

Randi R Natvig

seksjon 29 -velges for 2 år
seksjon 34 -velges for 1 år

Varamedlem: Silvia Mercedes Lesoil seksjon 18- velges for 1 år.

5 Valg av revisor

Statsautorisert revisor Lars Harald Brinchmann ble enstemmig valgt.

**********************

Umiddelbart etter at det formelle møtet var avsluttet ga representantene fra Byggholt en
oppdatering om prosjektet. Prosjektet er i rute både økonomisk og tidsmessig. Spørsmål ble
besvart.

Det forelå ingen andre saker til behandling og møtet ble hevet ca kl 1900.
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