
 
 

 
 

 

EIERSEKSJONSSAMEIET LANDSNES HAGE 

 
 

  
 

ORDINÆRT  
SAMEIERMØTE   2017 



EIERSEKSJONSSAMEIET LANDSNES HAGE 

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 

29. mars 2017, kl. 18.00
Sem Grendehus, Semsveien 139, 1384 Asker 

Konstituering 

 Registrering av fremmøte og godkjenning av fullmakter.

 Valg av møteleder og møtereferent.

 Godkjenning av innkalling og saksliste.

 Valg av 1 sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Følgende saker skal behandles: 

1. Styrets beretning for 2016
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2016
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2016
4. Vedtektsendringer, krever 2/3- flertall for å bli vedtatt:

4.1. Endring av vedtektenes § 3.1 vedrørende innretninger på balkonger
4.2. Endring av vedtektenes § 6.3 vedrørende valg av styre og valgkomité
4.3. Endring av vedtektenes § 7.1 Styret og § 7.3 vedrørende varamedlemmer
4.4. Tillegg i vedtektenes § 11 vedrørende egenandel ved bruk av sameiets forsikring

5. Tilbud fra Get, endring av nåværende avtale. Krever alminnelig flertall.
6. Budsjettforslag 2017 og fastsettelse av fellesutgifter
7. Valg.
8. Orienteringssaker. Spørsmål fra Mykletun, Jøsendal og Kleppe. Styret redegjør i

møtet.
8.1. Beboerinfo
8.2. Salg av garasjeplasser
8.3. Balkongsaken
8.4. Garantibeløpet
8.5. Garasjeanlegget, nedre del

Oslo, 20.03.2017 
for styret i Eierseksjonssameiet Landsnes Hage 

Stine Ervik 
Forretningsfører 

ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS 

Vedlegg: 
Årsberetning for 2016 
Årsregnskap 2016 og budsjett 2017 
Revisjonsberetning 2016 
Vedlegg til sak 4, 5 og 8 
Fullmaktsskjema 
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VEDLEGG SAK 4 VEDTEKTSENDRINGER 

 

SAK 4.1 Endring av vedtektenes §3.1 Bruksenhetene, 4. avsnitt vedrørende 

innretninger på balkong   

 

Styret har fremmet forslag om å legge til en setning i vedtektenes § 3.1, 4. avsnitt. 

 

Vedtektenes § 3.1 Bruksenhetene, 4. avsnitt lyder som følger: 

Vedlikeholdsplikten omfatter også sluk, gulvbelegg, innsiden av balkonger og terrasser og 

andre arealer seksjonseieren har enerett til å bruke. Terrasse-/balkong-brystninger innvendig 

er sameierens vedlikeholdsansvar. 

 

Styrets forslag til tillegg i vedtektenes § 3.1, 4. avsnitt: 

Vedlikeholdsplikten omfatter også sluk, gulvbelegg, innsiden av balkonger og terrasser og 

andre arealer seksjonseieren har enerett til å bruke. Terrasse-/balkong-brystninger innvendig 

er sameierens vedlikeholdsansvar. Det må ikke bygges innretninger på balkonger eller legges 

balkonggulv som hindrer inspeksjon og opprensing av sluk og vannrenner. 
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SAK 4.2 Endring av vedtektenes §6.3 Saker som skal behandles på ordinært 

sameiermøte 

 

Styret har fremmet forslag om endringer i vedtektenes § 6.3 Saker som skal behandles på 

ordinært sameiermøte. 

 

Vedtektenes § 6.3 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte lyder som 

følger: 

På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: 

- Konstituering. 
- Styrets årsberetning. 
- Styrets regnskapsoversikt og revisors beretning for foregående kalenderår  
- Fastsettelse av styrets godtgjørelse 
- Valg av styre og styreleder, eventuelt valgkomité og revisor 
- Andre saker som er nevnt i innkallingen. 
 

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 6.3: 

På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: 

- Konstituering. 
- Styrets årsberetning. 
- Styrets regnskapsoversikt og revisors beretning for foregående kalenderår  
- Fastsettelse av styrets godtgjørelse 
- Valg av styre og styreleder og eventuelt revisor 
- Valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer for ett år 
- Andre saker som er nevnt i innkallingen. 
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SAK 4.3 Endring av vedtektenes §7.1 Styret og § 7.3 Styremøter, første avsnitt 

 

Styret har fremmet forslag om endringer i vedtektenes § 7.1 Styret og §7.3 Styremøter, 

første avsnitt. 

 
Vedtektenes § 7.1 Styret lyder som følger: 

Sameiet skal ha et styre bestående av fem (5) medlemmer og ett (1) varamedlem med 

møterett. Styremedlemmer behøver ikke være sameiere, men må være myndige personer. 

Styremedlemmer og varamedlem velges av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte 

stemmene. Styrets leder velges særskilt. Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om 

ikke annet fastsettes av sameiermøtet. 

 

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 7.1 Styret: 

Sameiet skal ha et styre bestående av tre (3) eller fem (5) medlemmer og to (2) 

varamedlemmer. Styremedlemmer behøver ikke være sameiere, men må være myndige 

personer. Styremedlemmer og varamedlem velges av sameiermøtet med vanlig flertall av de 

avgitte stemmene. Styrets leder velges særskilt. Styre- og varamedlemmer tjenestegjør i to 

år av gangen om ikke annet fastsettes av sameiermøtet. 

 

Vedtektenes § 7.3 Styremøter, første avsnitt lyder som følger: 

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem 

eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. 

 

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 7.3 Styremøter, første avsnitt: 

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem 

eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. Varamedlemmene har møterett til 

styremøter. Ved forfall blant styremedlemmene utpeker styreleder møtende varamedlem.  
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SAK 4.4 Endring av vedtektenes §11 Sameiers erstatningsansvar.  

 

Styret har fremmet forslag om å legge til et avsnitt i vedtektenes § 11 Sameiers 

erstatningsansvar. 

 

Vedtektenes § 11 Sameiers erstatningsansvar lyder som følger: 

Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på annen 

måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, 

inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som skyldes 

seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseieren betale 

egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av 

skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. 

Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand 

eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til. 

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett etter 

eierseksjonsloven § 25 og vedtektenes punkt 5 anvendes. 

 

Styrets forslag til tillegg i vedtektenes § 11 Sameiers erstatningsansvar: 

Ved skader som skyldes en seksjonseiere uaktsomhet, eller som en seksjonseier på annen 

måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den 

rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som skyldes 

seksjonseiere uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseieren betale 

egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av 

skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden 

oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er 

forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt 

adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til. 

Dersom skaden oppstått i seksjonseierens enhet medfører bruk av sameiets forsikring skal 

seksjonseieren dekke sameiets egenandel begrenset oppad til sameiets minimumsegen-

andel. Størrelsen på denne defineres av sameiets forsikringsavtale. 

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett etter 

eierseksjonsloven § 25 og vedtektenes punkt 5 anvendes. 
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SAK 5 Tilbud fra GET  

Get har sendt ut tilbud til Sameiet om utvidelse av TV-tilbudet; dette er sendt ut til beboerne 

14. mars 2017. Styret er positive til tilbudet.

Forslag til vedtak: 

Årsmøte godtar forslaget fra Get til utvidet TV-tilbud; noe som vil koste hver beboer ca 400 

NOK/år. 
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VEDLEGG SAK 8
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