
Protokoll

Fra ekstraordinær generalforsamling i Nore Sunde B2 Velforening onsdag 17.11.2021 kl.
17:00 - Teams-møte.

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Vedtak:
Inela Elkasevic ble valgt til møteleder.

Valg av sekretær1.2

Vedtak:
Anne Kate Hummervoll fra Bate ble valgt til sekretær.

Valg av 1 eier til å undertegne protokollen sammen med 
møteleder

1.3

Vedtak:
Svein Svimbil ble valgt til å signere protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste1.4

Vedtak:
Årsmøtet ble erklært lovlig innkalt og satt.

Registrering av frammøtte1.5

Vedtak:
Det var 20 medlemmer deltok på møte. Dessuten møtte Anne Kate Hummervoll fra Bate
boligbyggelag

Økning av velforeningskontingent fra 01.01.20222.

Vedtak:

Styret ønsker å øke velforeningskontingenten med kr 800,- i fra 01.01.2022

Kontingenten ønskes å økes pga. kontingenten i dag er for lav til å dekke faste kostnader før
hele feltet er innflyttet, noe som ikke er planlagt før i slutten av 2022. Kontingenten har vært
for lav siden 2019.  
  
Strømprisene har økt drastisk nå i høst og forventet å være høye til langt ut i 2022.  
  
Vi bør begynne å sette av litt til fremtidig vedlikehold, noe vi ikke har mulighet til med
dagens kontingent.  
  
Samt korrigere for generell prisstigning.
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Velforeningskontingenten økes med kr 800,- i fra 01.01.2022

Valg av ny styreleder3.

Vedtak:

Da nåværende styreleder Inela Elkasevic har fått jobb som blir i konflikt med vervet som
styreleder må det velges ny styreleder.

Kjersti Norland Vistnes ble valgt som ny styreleder.  

Valg av nytt styremedlem4.

Vedtak:

Liss Heidi Dagsland og Lauraine Zwart har valgt å tre ut av styret av personlige årsaker.

Forslag til nye styremedlemmer er ønskelig.

Finn Kristian Slettum og Haakon Totland ble valgt som nye styremedlemmer.

Etter dette består styret av:

Styreleder: Kjersti Norland Vistnes

Styremedlem: Tom Vika

Styremedlem: Predrag Dordevic

Styremedlem: Finn Kristian Slettum

Styremedlem: Haakon Totland
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