Protokoll fra årsmøtet i Sameiet Toftes gate 61, 17. mars 2008
Leder for styret, Ulf Birkeland ønsket de frammøtte velkommen. Møtet startet klokken 11:05
og 8 seksjoner var representert, ingen fullmakter ble framlagt.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:
1. Valg av møteleder, referent og to sameiere til å underskrive møteprotokollen
Atle Njøs ble valgt som møteleder og Klaus Hennum som referent. Til å underskrive
møteprotokollen ble Lasse Fredriksen og Eli Aase Skår valgt.

2. Godkjenning av innkalling
Det framkom ingen innsigelser på innkallingen eller dagsorden.

3. Årsberetning for styreperioden 2007
Atle Njøs gjennomgikk beretningen punktvis. Det framkom ingen kommentarer eller
spørsmål.
Styrets beretning for 2007 ble enstemmig godkjent.
4. Godkjennelse av regnskapet for 2007
Eivind Ruud fra Fakta Regnskap AS gjennomgikk årsregnskapet punktvis. Regnskapet
viser et overskudd for 2007 på kr. 214 076,16
Det ble ikke framført noen spørsmål til regnskapet for 2007
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Ansvarsfrihet for styret
Årsmøtet meddelte styret enstemmig ansvarsfrihet for styreperioden 2007

6. Budsjett 2008
Atle Njøs gikk igjennom budsjettet og informerte om at budsjettet ikke er en
vedtakssak, men en anbefaling og en orientering til årsmøtet. Det framkom ingen
spørsmål eller kommentarer til budsjettet for 2008.
Styrets forslag til budsjett ble tatt til etterretning.
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7. Til orientering
Ingen saker ble behandlet her.

8. Innkommende saker
Det var ikke innkommet noen saker til behandling på årsmøtet for 2008.

9. Valg av revisor
Sameiets regnskap revideres nå av Noraudit DA. Styret foreslår at dette videreføres og
at det godkjennes revisjonskostnader etter regning.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

10. Valg av styret
Klaus Hennum ønsker å fratre styret da han vil flytte fra sameiet i løpet av året.
Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i år.
Til erstatning for Klaus Hennum ble Jan Erik Skogsfjord foreslått.
Det framkom ingen motkandidater. Jan Erik Skogsfjord ble enstemmig valgt inn i
styret

Møtet ble avsluttet 11:57

_______________________________
Lasse Fredriksen

______________________________
Eli Aase Skår
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