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Protokoll fra ordinært årsmøteZ0zz i Sameiet Gamle Handelsgym.

Tid:

Tirsdag 08.03.22 kl. 18:00 -20:00
Sted: I lokalet «Blåhvalen» på Hotel Atlantic i Sandefiord
L.

Konstituering

Møteleder:

Dag Gladsø

Referent:

Bente Brunes Andersen
Protokollvitne: Thorbj ørn Kjøde

Registering ble fortatt av Kari Bjørgum ved inngangen til lokalet.
Opptellingen viste 34 stemmer inkludert 3 fullmakter.
Årsmøte var beslutningsdyktig.
Innkallingen ble godkjent.
2

Styrets årsmelding 2021
Årsmeldingen ble lest opp av møteleder.
Vedtak: Årsmeldingen ble god§ent uten bemerkning.

3. Regnskap ?'021.. Revisionsberetning. Styrets anwarsfrihet
Hovedpostene ble opplest og gjennomgått av møteleder.
Møteleder ønsket en ny post i regnskapet som betegn es avsatt til vedlikehold.
Vedtak: Re gnskapet ble godkj ent, uten be merkning.

Revisjonsberetningens konklusjon ble lest av møteleder. Beretningen ble tatt til
etterretning.
Styrets ansvarsfrihet.

Møteleder ba årsforsamlingen om å meddele styret ansvarsfrihet.
Vedtak: Styret ble meddelt ansvarsfrihet.

4.

Fastsettelse avstyrehonorar
Styrets forslag var følgende:
Ingen endring i honorar til styreleder som er samme beløp som i fior kr 30.000, -.
Nyn forslag fra styret var athvert styremedlem får et årlig fastbeløp på kr 2.500,- og
at hvert varamedlem får et årlig fastbeløp på kr 1.000, -.
Vedtak: Styrets forslag ble god§ent, uten bemerlining.

5. Sakerfrastyret
Styret hadde følgende forslag:
«Budsjettsum for vedlikehold for drifuåret 2022 settes til kr 800.000, -»».
<«Sum totale drifuutgifter inkludert økning i vedlikeholdsutgifter dekkes inn med en
økning i felleskostnadene på kr 400.000,- ffordelt etter sameiebrøken)».
Økningen $ør es gj eldende fra og med 0 1. 0 1. 2022.
Vedtak Styreæ forslag ble god§ent, uten bemerkning.
Postadresse/Fakturaadresse: Sameiet Gamle Handelsgym
E-post post@handelsgym.no VIPPSNR 624907

-

- 3270 SANDEFJORD
Organisasjonsnummer: 987 677 B1'3

Landstadsgate 30

EamGlcl eamIG haEdGtsg
www.handelsgyrn-no
ide2 av2

saker fra seksionseierne
Inger saker var innmeldt.
7.

Vedlikeholdsplan
Styrets forslag til kort - og Iangtidsplan ble grundig gjennomgått av styrets leder, og ble
etterful gt av en konstruktiv m enin gsutveks ling.
Konklusjon: Årsforsamlingen ga styret fullmalit til å benytte fremlagte vedlikeholdsplan
som arbeidsdokument for fremtidig vedlikehold.
Styrets Ieder argumentefte for at det er ønskelig at all relevant dokumentasjon blir lastet
opp i Boligmappa. både når detgielder utbedringerutføtiav sameiet og av
seksjonseierne. Det kan være hensiktsmessig å samle dokumentasjonen der for
ettertiden.

B.

Budsiett 2022
Budsjettforslage! med spesielt søkelys på vedlikehold av bygningsmassen, ble
gjennomgått av styreleder. I det fremlagte budsiettforslaget var økning i
vedlikeholdskostnader, herunder Økning av fellesutgiftene, i henhold til vedtak under
pkt 5, implementert
Vedtak Budsiettet ble godkjent uten bemerkning.

9.

Styrevalg.
Valgkomiteens leder fremla komiteens innstilling.
Vedtak Innstillingen ble god§ent, uten bemerkning.
Etter valget er styrets sammensetning for driftsåret 2O22t
Styreleder: Dag Gladsø [valgt for2 år)
Styremedlem: Sonja Susnic (valgt for 1 år)
Styremedlem: Egil Stensgård fvalgt for 2 år)
Styremedlem: Bjørn Normann [på valg i2023)
Styremedlem; Nina Naglestad [valgl for2 år)
Varamedlem: Wenche Christophersen [valgt for 2 år)
Varamedlem: Kari Bjørgum [på valg 2023)

Valgkomite: Thorbjørn Larsen

og

Thorbiørn Kjøde ble gjenvalgt for 1 år.

c;c?t

valgt protokollvitne

valgt møteleder
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