
Protokoll

Fra ordinært årsmøte i SAMEIET NØSTET PANORAMA, digital gjennomføring av årsmøte med
avstemning fra torsdag 15.04.2021 kl. 08:00 til fredag 16.04.2021 kl 20:00.

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Alle avstemminger ble gjennomført med utgangspunkt i eierandeler.

Det var 31 stemmeberettigede, som utgjorde en eierandel på 2472.

  
• Totalt antall stemmer: 2 472

• Blankt:........................... 0  
• For: .........................2 371  
• Mot:........................... 101

Årsmøte godkjenner innkallingen.

1.2 Valg av møteleder

Vedtak:

Forslag til valg av møteleder: Runar Andre Larsen

• Totalt antall stemmer: 2 472

• Blankt: ...........................0  
• For: .........................2 472  
• Mot:.............................. 0

Som møteleder ble valgt: Runar Andre Larsen

1.3 Valg av referent/protokollfører

Vedtak:

Forslag til referent/protokollfører: Joseph N. S. Vasquez

  
• Totalt antall stemmer: 2 472

• Blankt:....................... 100  
• For:......................... 2 372  
• Mot:.............................. 0

Som referent/protokollfører ble valgt: Joseph N. S. Vasquez
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1.4 Valg av protokollunderskriver

Vedtak:

Forslag til protokollunderskriver: Bente Gjelsvik

• Totalt antall stemmer: 2 472

• Blankt:........................... 0  
• For:......................... 2 472  
• Mot:.............................. 0

Til å underskrive protokollen ble valgt: Bente Gjelsvik

1.5 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

• Totalt antall stemmer: 2 472

• Blankt: ...........................0  
• For: .........................2 371  
• Mot: ...........................101

Årsmøte godkjenner dagsorden.

2. Rapport fra styret

Vedtak:

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i
regnskapsloven fra 2018. Rapport fra styret er frivillig og følger vedlagt. Rapport fra styret
tas til etterretning.

• Totalt antall stemmer: 2 472

• Tatt til orientering: .....2 472

Reklamasjonssaker vil bli fulgt opp i et beboermøte.

Rapport fra styret for 2020 ble presentert og tatt til etterretning.

3. Behandling og godkjenning av årsregnskapet 2020 

Vedtak:

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2020
anbefales godkjent.  

• Totalt antall stemmer: 2 437

• Blankt:....................... 176  
• For:......................... 2 261  
• Mot:.............................. 0

Årsmøte godkjenner årsregnskapet for 2020.
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4. Behandling og godkjenning av budsjett for 2021

Vedtak:

Budsjett for 2021 følger vedlagt. Budsjett for 2021 anbefales godkjent.  

• Totalt antall stemmer: 2 257

• Blankt:........................ 176  
• For:.......................... 1 980  
• Mot:............................ 101

Årsmøte godkjenner budsjett for 2021.  

5. Godtgjørelse/honorar til styret og evt andre utvalg

Vedtak:

Det forslås at styrehonorar for perioden fra årsmøte 2021 til årsmøte 2022 settes til kr 65
000 og at honoraret fordeles internt av styret.  

• Totalt antall stemmer: 2 257

• Blankt:....................... 209  
• For:......................... 1 947  
• Mot:........................... 101

Styrehonorar for perioden fra årsmøte 2021 til årsmøte 2022 settes til kr 65 000. Honoraret
fordeles internt av styret.  

6. Valg av styre

6.1 Valg av styremedlemmer

Vedtak:

3 styremedlemmer er på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Joseph N. S. Vasquez (styremedlem 2021 - 2023)

Martine Male Kolberg (styremedlem 2021 - 2023)

Thomas Sandland (næring - styremedlem 2021 - 2023)

Følgende ble valgt av årsmøte:

Joseph N. S. Vasquez (styremedlem 2021 - 2023).......................1 813

Martine Male Kolberg (styremedlem 2021 - 2023)........................1 913

Thomas Sandland (næring - styremedlem 2021 - 2023)...............1 813
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6.2 Valg av varamedlem

Vedtak:

1 varamedlem er på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Ernst Ståle Øvstetun (varamedlem 2021 - 2023)

Følgende ble valgt av årsmøte:

Ståle Øvstetun (varamedlem 2021 - 2023)..............................1 822

7. Innkomne saker 

7.1 Endring av Husordensregler for Sameiet Nøstet Panorama

Vedtak:

Styret vil foreslå en presisering av punkt  3 Fellesarealer - kulepunkt 3.  

Endring er markert i kursiv  
  

Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på eller skifte ut
vindu eller utgangsdør, listverk eller andre bygningsdeler med front mot fellesareal.  Det
samme gjelder maling, beising og oljing av terrasser og balkonger, som medfører
fargeendring.

• Totalt antall stemmer: 2 257  

• Blankt:......................... 55  
• For:......................... 2 155  
• Mot:............................ 77

  
Årsmøte godkjenner presisering av husordensregler punkt 3 Fellesarealer – kulepunkt 3
til:

Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på eller skifte ut
vindu eller utgangsdør, listverk eller andre bygningsdeler med front mot fellesareal. Det
samme gjelder maling, beising og oljing av terrasser og balkonger, som medfører
fargeendring.
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7.2 Feilmerket H-nummer til leiligheter 

Vedtak:

Innsender av sak: Per Vågen.

Mange (alle?) såkalte H-numre for leiligheter (som nummer A0201, B0302, etc.) i Sameiet
er ikke i samsvar med det offentlige registeret.  
H-nummeret ble definert av utbygger i sin tid og levert til kommunen for registrering hos
Kartverket. Kommunen har angivelig lagt forslaget til side og innført kommunalt system.
Kommunen mener at leiligheter til venstre i hver etasje skal slutte på 1 i hver oppgang.
Nøstet Panorama har motsatt; leilighet til høyre slutter på 1.

For eksempel har BOB-faktura valgt kommune-nummerering; mens strømleverandør og
andre følger det opprinnelige systemet.  
Dette kan skape forvirring ved bruk av bod/ringeapparat/strøm-/vannmåler, ved salg/kjøp
av leilighet, brannutrykning, osv.  
Ønsker at Styret tar kontakt med Bergen Kommune og får ryddet opp i H-nummeret og
samtidig sørger for installasjon av klisterlapp i dørkarmene som viser riktig
leilighetsnummer.  

Kommentar fra styret:  
Bergen Kommune har registrert rett H-nummer på seksjoner i Sameiet Nøstet Panorama.  
  
H-nummer må følge adresse (Eks. Nøstegaten 54B, H000)    
  
Sameiet Nøstet Panorama har valgt å benytte utbyggers identifikasjon av seksjoner, som
er blokk A, B, D og E. + nummer på etasje (01) og nummer på seksjon, regnet fra sjø
(01)  

Kommentar Per Vågen:  
Denne saken bør tas opp i plenum, ikke på dette formatet, det er en del detaljer som bør
diskuteres blant interesserte beboere før man blir enig om veien videre. Som tilrettelegger
av saken, foreslår jeg at den trekkes fra dette Årsmøte og settes opp på neste beboer-
møte etter pandemien...  

Kommentar Runar A. Larsen (Styreleder):  
Kommentar fra styret. Styret er enige med Per Vågen i å trekke saken, og saken settes
opp til behandling på neste beboer-møte.

• Totalt antall stemmer: 2 190

• Tatt til orientering:..... 2 190

Saken utsettes og tas opp til behandling på neste beboermøte, viser til kommentarer fra
Per Vågen og styret.
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Protokoll for SAMEIET NØSTET PANORAMA

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte Runar A. Larsen (sign.) 21.04.2021
Sekretær Joseph Noel Sengco Vasquez (sign.) 21.04.2021
Protokollvitne Bente Gjelsvik (sign.) 21.04.2021


