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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 30.05.2022 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Skøyen Kirke 

Til stede: 34 andelseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 38 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Anders Nicolai Trætteberg. 
 

Møtet ble åpnet av Andreas Gehe. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Anders Nicolai Trætteberg foreslått. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Anders Nicolai Trætteberg foreslått. Som protokollvitne ble Ronnie 

Modigh foreslått. 

Vedtak: Godkjent 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2021 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fastsettelse av honorarer 

 

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 450 000. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Vedtektsendring – valg av delegater til OBOS generalforsamling 

Saksframstilling: 

Flertallskrav 2/3 (67%) 

 

OBOS BBL, heretter kalt OBOS, er et andelslag som hvert år gjennomfører generalforsamling, 
der medlemmer i OBOS kan møte og stemme på saker. Deltagelsen på OBOS’ 
generalforsamling er nedfelt i OBOS’ vedtekter §8. Andelseiere i borettslag som er tilknyttet 
OBOS, slik som vårt borettslag er, velger delegater som får stemmerett på OBOS’ 
generalforsamling. Valg av delegerte skal gjøres hvert år på borettslagets generalforsamling 
(årsmøte). 

For å sikre at vi velger delegerte som kan ivareta borettslagets interesser på 
generalforsamlingen i OBOS, har OBOS foreslått følgende vedtektsendring i vårt borettslag: 

 

Forslag til vedtak:  

Det tilføyes følgende tekst som eget punkt i vedtektenes bestemmelse om saker som skal 

behandles på ordinær generalforsamling. 

Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling» 

 

Vedtak: Vedtatt med enstemmig flertall 

 

B Forslag til endring av husordensreglene 

Saksframstilling: 

Flertallskrav 50% 

 

Husordensreglene i Casinetto borettslag ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 
24.11.1987 og sist endret 23.05.2012. Utviklingen av borettslaget og samfunnet for øvrig har 
vært betydelig siden 2012, og det er behov for å tilpasse reglene til dagens realiteter. Noen 
punkter er gått ut på dato, og det har meldt seg behov for nye punkter knyttet til bygge- og 

renoveringsaktivitet og vedlikehold i borettslaget. 

Styrets forslag til vedtak: 

Følgende forslag til revidering av husordensreglene vedtas: 

Generelt: Under revisjonen av Husordensreglene er det gjort enkelte språklige presiseringer. 
Under Formål er «leier» for eksempel skiftet ut med «andelseier», og under pkt. «9 
Motorkjøretøyer» er «bommer» erstattet med «pullerter». Pkt. «9 Motorkjøretøyer» er utvidet 
til også å gjelde el-sparkesykler, og akebrett har byttet plass fra pkt. 5 Renhold og trappehus til 
pkt. 8 Kjeller og fellesrom. Øvrige språklige korreksjoner er av kosmetisk art. 

Forslaget til endring av Husordensreglene inneholder ti (10) punkter (a-j). 

For en grundigere beskrivelse av saken henvises det til innkallingen for generalforsamlingen. 

 

Forslag til vedtak:  

Endringene i husordensreglene vedtas 
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Benkeforslag: 

 

Styret fastsetter en komité som skal utarbeide et nytt utkast til husordensregler som blir 

behandlet på neste generalforsamling. Utkastet skal være presentert for beboere i god tid før 

generalforsamlingen for å motta innspill.  

 

 

Vedtak: Klart flertall for benkeforslag 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Andreas Gehe foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Wenche Engseth foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Ronnie Modigh foreslått. 

 

Som styremedlem for 1 år, ble Jon Torstein Hvamstad foreslått. 

 

Vedtak: valgt ved akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Jarle Tangen foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Andrew Kroglund foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

 

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert  Christian Magnus Hostad 

Varadelegert Andreas Gehe 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Kom Orderud, Pia Bråthen, 

Thomas Høy og Morten Ulriksen 

  

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Møtet ble hevet kl.: 20:30.  Protokollen signeres av 

 

Møteleder       

Navn: Anders Nicolai Trætteberg /s/ 

 

Fører av protokollen 

Navn: Anders Nicolai Trætteberg /s/ 

 
Protokollvitne 1      

Navn: Ronnie Modigh /s/ 
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Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Andreas Gehe  Gustav Vigelands vei 42   2022-2023 

Nestleder Christian Magnus Hostad Gustav Vigelands vei 46   2021-2023 

Styremedlem Wenche Engseth  Gustav Vigelands vei 30   2022-2024 

Styremedlem Ronnie Modigh  Gustav Vigelands vei 28   2022-2024 

Styremedlem Jon Torstein Hvamstad Gustav Vigelands vei 32   2022-2023 

 

 


