Årsmøte 2021
• Innkalling
• Årsmelding
• Årsregnskap

Sameiet Engersand Felt 5

Styrets oppgaver
Årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Kun myndige personer
kan velges til styreverv.
Styrets oppgaver er:
•

å representere sameiet utad og lede selskapet i samsvar med lover, vedtekter og
vedtak fattet i Årsmøtet

•

å treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ifølge lov eller
vedtekter er flyttet til Årsmøtet

•

å godkjenne fakturaer til betaling

•

å vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift

•

å foreta nødvendig regulering av felleskostnader

•

å treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold, tiltak for bedre bomiljø og
andre tiltak knyttet til driften

•

å forvalte og vedlikeholde bygningsmassen og fellesarealer

•

å inngå driftsavtaler

•

å påse at vedtekter og ordensregler overholdes

•

å behandle klagesaker

•

å behandle alle henvendelser fra beboere på best mulig måte

•

å gjennomføre styremøter så ofte som nødvendig, og føre protokoll fra møtene

•

å ivareta HMS-ansvaret og brannsikkerhet

Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det
enkelte boligselskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.

Til seksjonseierne i Sameiet Engersand Felt 5
Grunnet Korona-situasjonen ser styret det vanskelig å avholde årsmøte og samtidig overholde
myndighetenes anbefalinger om smittevern.
Hos oss har styret kommet frem til at det mest hensiktsmessige er å gjennomføre årsmøte uten
fysisk oppmøte, ved å benytte en kombinasjon av en digital løsning og papir (for de som ikke er
digitale).
Dette vil skje på følgende måte:
1.

Innkallingen legges ut på sameiets hjemmeside og sendes ut på epost. De som ikke har
epost eller ønsker å få utsendelser per post, får innkallingen utdelt til sin postkasse.

2. Drøftelsesfasen: For å ivareta at eierne kan stille spørsmål eller komme med kommentarer/
protokolltilførsler, foregår denne «møteformen» over flere dager, men det vil være den
siste dagen når stemmer telles opp og protokollen skrives som regnes som møtedato.
3. Avstemmingsfasen:
a. På dette tidspunktet kan ingen forslag til vedtak endres.
b. Eierne får tilsendt en sms med en link til en nettside hvor alle forslag til vedtak kan
stemmes over.
i. Det er kun 1 stemme per seksjon, men begge eierne får tilsendt en sms. Dere
bestemmer selv hvem som avgir stemmer. Hvis begge har stemt, så vil den
siste innsendte stemmeavgivningen være gjeldene.
ii. Eier du flere seksjoner, så vil du kun motta 1 sms og dine seksjoner vil være
oppført i linken du mottar. Dine stemmer vil gjelde for alle seksjonene, altså
eier du to seksjoner vil dine stemmer multipliseres med to. Ønsker du å avgi
ulike stemmeavgivning på de to seksjonene, må du ta kontakt med
Boalliansen Forvaltnings sentralbord 453 70 271, så bistår de med det
praktiske.
iii. Har du ikke en smart-telefon og ønsker å få tilsendt en stemmeseddel, gi
beskjed til styret på telefon 957 355 20 eller til Boalliansen Forvaltning
453 70 271
iv. Har du fått fullmakt, så ber vi deg sende inn din fullmakt til styrets e-post
styret@engersand5.no, med kopi til regnskap1@boalliansen.no ifm.
drøftelsesfasen med din kontaktinformasjon, slik at du blir oppført på
utsendelseslisten og får tilsendt en sms. Er du allerede en eier og det skal
avgis ulik stemmeavgivning på egen seksjon og den du har fullmakt til, må
du ta kontakt med Boalliansen Forvaltnings sentralbord 453 70 271, så bistår
de med det praktiske.
Vi ber om at spørsmål til innholdet i innkallingen og evt. kommentarer/protokolltilførsler (f.eks. nye
forslag til vedtak eller andre kandidater til styret) på de oppførte sakene i innkallingen sendes til
styrets e-post: styret@engersand5.no eller legges i styret postkasse innen 11.05.2021 kl. 18.00
OBS! Hvis du har motforslag på styremedlemmer/-leder, så må kandidaten du fremsetter ha sagt
seg villig til å påta seg vervet.
Styret vil fortløpende legge ut alle innkomne spørsmål og svar som en nyhetssak på vår
hjemmeside www.engersand5.no innen 12.05.2021. Dere som ikke er oppført med epost eller har
bedt om å få utsendelser per post, får både spørsmål og svar utdelt i postkassen.
Det blir så mulighet for å stille nye spørsmål med frist 13.05.2021 kl. 16.00. Styret vil så svare på
disse via nyhetssaken på hjemmesiden, senest innen 14.05.2021 kl 12.00. Dere som ikke er oppført

med epost eller har bedt om å få utsendelser per post, får både spørsmål og svar utdelt i
postkassen.
Årsmøte åpnes for avstemming 14.05.2021, dere vil motta en sms med en link. Dere som har gitt
beskjed om at de ønsker stemmeseddelen per post vil få svarskjemaet utdelt i postkassen.
Avstemmingen avsluttes 19.05.2021 kl. 14.00. For dere som har fått stemmeskjemaet i
postkassen, så skal det returneres i signert stand i styrets postkasse innen samme tidspunkt. Har
du fått fullmakt og leverer stemmeskjemaet i postkassen, så må denne vedlegges
stemmeseddelen.
Årsmøte avholdes ved at styret teller opp innkomne stemmer og skriver protokoll den 19.05.2021 kl.
18.00.
Kontakt oss på styret@engersand5.no eller per telefon på 957 355 20 (styreleder) om det er noe
dere lurer på i forbindelse med dette.
med vennlig hilsen
Styret i Sameiet Engersand Felt 5

INNKALLING TIL
ORDINÆRT ÅRSMØTE
I SAMEIET ENGERSAND FELT 5
Dato: 14.05 - 19.05 2021 kl. 18:00
Uten fysisk oppmøte
DAGSORDEN
1)

KONSTITUERING
-

2)

Godkjenning av innkalling.
Valg av møteleder. Styreleder foreslås som møteleder.
Status for fremmøte, fremkommer av antall innleverte stemmesedler.
Valg av protokollfører, styret foreslår Boalliansen v/Eivind Nordli.
Valg av minst en seksjonseier til å undertegne protokollen (sammen med møteleder). Styret
foreslår at seksjonseier Maria Ek Boine undertegner protokollen.
Godkjenning av dagsorden.

ÅRSMELDING FRA STYRET
Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2020 tas til etterretning.

3)

ÅRSREGNSKAP
Forslag til vedtak: Årsregnskapet som viser et overskudd på kr 26 385,- godkjennes.
Resultatet føres til egenkapital
Revisors beretning tas til etterretning.

4) GODTGJØRELSE TIL STYRET
Forslag til vedtak: Styrehonoraret fastsettes til kr 45 000,- , Hvorav kr 30.000,- tilfaller styreleder, og
5000,- pr styremedlem. Dette utbetales etterskuddsvis for regnskapsåret 2021.

5)

VALG AV REVISOR
Forslag til vedtak: Som ny revisor for sameiet velges BDO.

6)

BUDSJETT
Forslag til vedtak: Budsjettet for 2021 godkjennes.

7)

INNKOMNE FORSLAG
Det var ved fristens utløp ingen innkomne forslag.

8)

VALG AV STYRE SAMT MEDLEMMER TIL VALGKOMITEÈN
Det skal velges styreleder og 2 styremedlemmer for 2 år.
Med vennlig hilsen for styret
Lier 5. mai 2021
Kristin Berg
Styreleder

Vedlegg til innkallingen:
-

Styrets årsmelding
Forslag til årsregnskap for 2020 og forslag til budsjett 2021
Revisjonsberetning
Innkomne forslag (dersom dette foreligger)
Fullmaktsskjema
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ÅRSMELDING 2020 FOR Sameiet Engersand Felt 5
1. VIRKSOMHETENS ART OG BELIGGENHET

Sameiet Engersand Felt 5 ligger i Lier kommune, og har org.nr 894 430 362.
Sameiets formål er å ivareta driften av sameiet, administrere bruk og vedlikehold av fellesområder
og fellesanlegg, samt ivareta andre saker som er av felles interesse for seksjonseierne.

2. STYRET OG TILLITSVALGTE

Siden forrige valg har sameiets tillitsvalgte vært følgende:
STYRE:
Verv
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Kristin Berg
Maria Ek Boine
Ulf Ellingsen
Steinar S. Pedersen

Valgt
2019
2019
2020
2019

Ant år
2
2
2
2

Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte
samt ved nyansettelser.

3. STYRETS ARBEID
Siden forrige ordinære årsmøte har styret avholdt 5 styremøter, hvor 27 saker har vært behandlet
og protokollert.
SAKER SOM HAR VÆRT- OG ER UNDER ARBEID:
• Vår- og høstdugnad
• Bestilt tilstandsrapport for våre bygninger via vår avtale med IF forsikring.
Tilstandsrapporten vil være et verktøy for det videre vedlikeholdsarbeidet i sameiet.
• Utbedret vannlekkasjer knyttet til verandaer i nr 19 og 21, herunder montering av takrenne i
1.etg i nr 19. Vannlekkasje i nr 23 er fortsatt under arbeid
• Utbedret rift i taktekket i nr 19
• Oppgradering og omstrukturering av hjemmesidene (under arbeid)
• Nye porttelefonanlegg montert i nr 23, bestilt til nr 19 og 21
• Bedt om tilbud på automatiske døråpnere fra garasje og inn til oppgang i nr 19 og 21
• Montert LED nødlys i alle oppganger.
• Gjennomgang av leverandører og priser

4. ARBEIDSMILJØ
Sameiet har ingen ansatte.
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Det har ikke
forekommet ulykker eller langvarig sykefravær i foregående år.

5. HELSE MILJØ OG SIKKERHET (HMS)
Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid krever at styret i boligsameiet plikter å sørge for

systematisk oppfølging av de krav fastsatt i lovgivningen.
Sameiet har gjennomført en del forebyggende arbeid på dette området og styret har systematisert
dette HMS-arbeidet slik at internkontrollforskriftens krav ivaretas.
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I året som er gått er det utført både lovpålagte og ikke lovpålagte kontroller på disse
risikoområdene i sameiet:
•
•
•
•
•
•

Årlig takkontroll
Service og vedlikehold av heiser
Service brannvarslingsanlegg
Egenkontroll brannsikkerhet og brannvern
Kontroll og utbedring av røyk luker i trapperom
Vernerunde

6. SAMEIETS EIENDOMSMASSE OG FORSIKRING
BOLIGER OG BYGNINGSTYPE:
Sameiet består av 22 seksjoner. Eiendommen har gårds- og bruksnummer: 115/141 og har følgende
adresse:
BYGNINGSFORSIKRING:
Sameiets bygningsmasse er fullverdiforsikret med bygningskasko i If forsikring.
Forsikringen omfatter blant annet bygningsmessig tilleggsinnredning, fellesinventar,
ulykkesforsikring ved dugnader organisert av sameiet, styreansvar, rettshjelp og naturskade jfr.
Lov om naturskade.
Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre hos den enkelte seksjonseier.
Hvis sameiets forsikring skal benyttes må seksjonseier straks ta kontakt med styret.

7. JURIDISKE SEKSJONSEIERE
Per 31.12.2020 var det ingen juridiske seksjonseiere.

8. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON
Forretningsførselen for sameiet er i henhold til kontrakt utført av RVT Regnskap AS, og sameiets
revisor har vært Kopstad og Kure Revisjon AS.
Når det gjelder honorar til ovennevnte vises det til resultatregnskapet.

9. SAMEIETS ØKONOMI
RESULTAT 2020
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og at dette er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av årsregnskapet.
Sameiets resultat ble et overskudd på kr 26 385,-. Styret foreslår at overskuddet overføres til
egenkapital.
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BUDSJETT:
Budsjettet for 2021 er behandlet av styret.
Behovet for vedlikehold av bygningene øker og styret ser det nødvendig å øke husleien for å møte
disse kostnadene og generelle kostnadsøkninger. Felleskostnadene økes med 5% fra 1.7.2021 og nye
5% fra 1.1.2022.
For øvrig vises det til budsjettkolonnen i resultatoppstillingen.

Lier den 5. mai 2021
I styret for Sameiet Engersand Felt 5

Kristin Berg
Styreleder

Maria Ek Boine
Styremedlem

Ulf Ellingsen
Styremedlem

Steinar Andreas Pedersen
Styremedlem
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4. GODTGJØRING TIL STYRET
Styre ser større verdi av å ha 3 styremedlemmer enn 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Ved
konstituering av styre for 2020, ble det derfor enstemmig vedtatt at varamedlemmet ble tatt inn
som et fullverdig styremedlem med øyeblikkelig virkning.
Forslag til vedtak; Styrehonoraret fastsettes til kr 45 000,- , Hvorav kr 30.000,- tilfaller styreleder,
og 5000,- pr styremedlem. Dette utbetales etterskuddsvis for regnskapsåret 2021.

5. BYTTE AV REVISOR

Boalliansen Forvaltning AS (BOAF) har valgt BDO som foretrukket revisorselskap. Ved at alle
boligselskap tilknyttet BOAF benytter samme revisorselskap, vil medføre en mer effektiv
gjennomføring av revisjonsarbeidet ved årsavslutning for boligselskapene og en enklere avklaring
av tidspunkt for ferdigstillelse av revisjonen ift. ønsket tidspunkt for avholdelse av årsmøte.
Pris hos BDO for ordinær revisjon for <40 boenheter er kr 5.000, - per år ekskl.mva. I år 2 så øker
fastpris med kr 250,-.
Sameiet benytter Kopstad og Kure Revisjon AS som revisor p.t.
Årsregnskapet for 2020 er revidert i 2021, så en evt. endringen vil gjelde for inneværende års
revisjon, som utføres våren 2022.
Forslag til vedtak: Som ny revisor for sameiet velges BDO.
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6. BUDSJETT 2021
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7. INNKOMNE FORSLAG
Ingen innkomne saker

8. VALG AV STYRE SAMT MEDLEMMER TIL VALGKOMITEÈN
Det skal velges styreleder og 2 styremedlemmer for 2 år.
Følgende er på valg:

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem

Kristin Berg
Maria Ek Boine
Steinar S. Pedersen

Alle som er på valg har bekreftet at de tar gjenvalg. Styremedlem Steinar S. Pedersen ønsker
gjenvalg for 1 år, dette for å sikre at man ikke risikerer at ¾ deler av styret går ut samtidig.
Følgende innstilles:

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem

Kristin Berg (for 2 år)
Maria Ek Boine (for 2 år)
Steinar S. Pedersen (for 1 år)
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FULLMAKT
Jeg gir følgende person fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinært årsmøte
i Sameiet Engersand Felt 5 den 14.05 - 19.05.2021.
Fullmektigens etternavn, fornavn (navnet på den du gir fullmakt):
Fullmektigens adresse:
Opplysninger om deg som gir fullmakten (fullmaktsgiver)
Etternavn, Fornavn
Leilighetsnummer / Seksjonsnummer
Sted og dato
Underskrift

Forretningsførers oppgaver
De viktigste oppgavene til en forretningsfører er:
Innkreving av felleskostnader
Effektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso.
Regnskap og økonomistyring
Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap.
Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene.
Utarbeide forslag til budsjett og økonomiske rapporter.
Eierskifter og leilighetsopplysninger
Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende.
Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc.
Ivareta eventuell forkjøpsrett.
Forvaltning og andre rådgivningstjenester
Bistand til styret i forbindelse med årsmøte/generalforsamling.
Oppfølging av vedtak i styremøter/årsmøter/generalforsamling.
Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk forvaltning og
drift.

Autorisert regnskapsførerselskap
Adresse: Nedre Storgate 42, N-3015 Drammen

+47 453 70 271
regnskap@boalliansen.no

Foretaksregisteret
NO 919 083 859 MVA

WWW.BOALLIANSENFORVALTNING.NO

