
 

PROTOKOLL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2021   
 
 

Ordinært årsmøte for 2021 I Boligsameie Billingstadlia ll ble avholdt uten fysisk møte. 
Alle seksjonseiere fikk mulighet til å avgi sine stemmer på internett, eller papirskjema. 

Avstemmingen ble avsluttet 29. april 2021. 
 
 Konstituering 
• Registrering av stemmesedler: 

15 seksjonseiere, som hver representerte en boligseksjon, avga sine stemmer på internett.  
Dermed var det 15 seksjoner som deltok i årsmøtet. 

• Per Erik Muland ble valgt som møteleder og referent 
• Møteinnkalling ble godkjent 
• Anne Beate Gislerud ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder   

 
1. Styrets rapport for 2020 

Styrets rapport for 2020 var vedlagt innkallingen til årsmøtet. Rapporten ble tatt til orientering. 
  
2.  Årsregnskap og revisjonsberetning for 2020 

Årsregnskapet og revisjonsberetningen var vedlagt innkallingen til årsmøtet. 
Regnskapet som viser et overskudd på kr 81 238,- og en egenkapital på kr 974 186,- ble fastsatt 
som sameiets regnskap for 2020.   
 
Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning. 

  
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2020 

Styrehonoraret ble enstemmig fastsatt til kr 55 000. 
 
Styret selv foretar fordelingen. 

 
4. Budsjett 2021 
 Styrets budsjett for 2021 lå sammen med årsregnskap for 2020 i innkallingen til årsmøtet. 
  Budsjettet forutsetter en økning av andel felleskostnadene på 10% fra 1.juli i 2021. 
  

Kostnad for kabel-tv reguleres i henhold til inngående faktura. 
 

 Budsjettet ble tatt til orientering. 
  
 
7. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter 

Følgende ble valgt: 
Nils Kirkerud ble valgt som ny styreleder for to år 
Grethe-Elisabeth Stenvik ble valgt som styremedlem for to år 
Petter Gislerud ble valgt som varamedlem for to år 
 
Etter valget består styret av: 
Styreleder  :  Nils Kirkerud   valgt i 2021 for 2 år 
Styremedlem  :  Astri Gasmann Johnsen valgt i 2020 for 2 år 
Styremedlem  :  Grethe-Elisabeth Stenvik valgt i 2021 for 2 år 
Styremedlem  : Erik Haug   valgt i 2021 for 2 år 
 
Varamedlem  :  Petter Gislerud   valgt i 2021 for 2 år 

 
 
 

Det forelå ingen andre saker til behandling. Protokollen blir signert elektronisk 
 
 

***** 
 

Oslo, 5. Mai 2021  
 

Per Erik Muland      Anne Beate Gislerud 
 Møteleder       Seksjonseier 
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