
Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Akebakkeskogen Borettslag mandag 15.06.2020 kl. 18:00 -
Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo.

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Vedtak:
Som møteleder ble valgt: Knut Sannem

Valg av sekretær1.2

Vedtak:
Som sekretær ble valgt: Sidsel Vatne

Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med 
møtelederen

1.3

Vedtak:
Valgt ble: Lars Hansen

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall 
fullmakter

1.4

Vedtak:
Antall fremmøtte med stemmerett: 55  
Antall fremlagte fullmakter: 7  
Totalt: 62

Godkjenning av innkalling1.5

Vedtak:
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Vedtak: Godkjent

Godkjenning av saksliste1.6

Vedtak:
Vedtak: Godkjent

Godkjenning av årsregnskap 20192.

Vedtak:

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2019 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2019, som
viser et overskudd på kr 1 355 487 anbefales godkjent.

Årsregnskapet for 2019 ble gjennomgått.  
  
Vedtak: Godkjent

Årsmelding 2019 3.

Vedtak:

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

Årsmeldingen for 2019 ble presentert og tatt til etterretning.  

Godtgjørelse til styret4.

Vedtak:

Forslag vedrørende godtgjørelse for siste styreperiode fremlegges på generalforsamlingen.

Vedtatt kr 450.000,-

Andre saker5.
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Infrastruktur til ladbare biler5.1
Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn

Styret har over lang tid arbeidet med prosjektering av infrastruktur for ladbare biler i
borettslaget. Styret har med jevne mellomrom og i økende grad mottatt henvendelser fra
beboere som ønsker at det tilrettelegges for lading i borettslaget, og det er også et
gjentakende spørsmål fra eiendomsmeglere som skal selge boliger om det er mulighet for
lading av bil i borettslaget.

Borettslaget er godt utstyrt med parkeringsplasser (både utendørs biloppstillingsplasser
og garasjeplasser), men det eksisterende el-anlegget, geografien og plasseringen og
spredningen av parkeringsplassene har gjort prosjekteringen nokså utfordrende.

Styret gjennomførte i 2017/18 en brukerundersøkelse blant borettslagets beboere, hvor
det ble bedt om tilbakemelding på ønske om mulighet for lading osv. Brukerundersøkelse
viste at det ikke var en stor del av beboerne som hadde elbiler (17 % av de svarende),
men av de svarende ønsket 89 % at det ble etablert infrastruktur. Det var imidlertid kun
49 % av de svarende som svarte at de var villige til å bytte plass for å få lademulighet.

Det var relativt mange svarende på brukerundersøkelsen, og styret la til grunn resultatene
av denne i videre prosjektering.

Høsten 2018 engasjerte styret Teknisk Boligelektro ved Tor-Erik Bogen til å foreta videre
prosjektering. På bakgrunn av forprosjekt og tilbud fra Teknisk Boligelektro, kalte styret
inn til ekstraordinær generalforsamling 14. mai 2019, hvor det ble bedt om
generalforsamlingens samtykke til å akseptere tilbud fra Teknisk Boligelektro, samt
låneopptak med kr. 6.000.000,- for å finansiere infrastrukturen.

Parallelt med at innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble sendt ut, ble det sendt
ut høringsnotat fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet 3. mai 2019, hvor det ble
lagt frem forslag til endringer i bl.a. borettslagsloven. Departementet foreslo her lovfestet
rett til å etablere ladepunkt for den enkelte andelseier i borettslag.

I ekstraordinær generalforsamling ble det stilt spørsmål til om styret hadde vurdert å
bruke det eksisterende anlegget så lenge kapasiteten rakk, og i tilfelle hvorfor man ikke
landet på en slik løsning. Styrets begrunnelse på dette var- og er fortsatt, at det for det
første er vanskelig å skulle velge hvilket område man skal legge til rette for lading. Videre
vil en slik løsning medført omrokkering av plassene, noe det ikke var stor oppslutning for i
brukerundersøkelsen.

Generalforsamlingen vedtok i møtet 14. mai å utsette votering og ba styret jobbe videre
med prosjektet, herunder spesielt å innhente flere tilbud og vurdere en terskelløsning
(ved i første rekke å benytte eksisterende anlegg).

Arbeid etter ekstraordinær generalforsamling

Innhentede tilbud, tilbakemeldinger fra leverandører

I etterkant av møtet 14. mai ble det sendt ut en kravspesifikasjon fra styret til fire
tilbydere, herunder Circle K (Sønnico), Ladeklar (Hafslund E-co), Fortum og Elektro Sivert.
Av de forespurte har styret mottatt tilbud fra Teknisk Boligelektro (nytt), Circle K/Sønnico
og Ladeklar/Hafslund E-co.

Tilbakemeldingen fra leverandører har vært at det eneste fornuftige er å etablere nytt
anlegg, hvor infrastrukturen legges opp til samtlige parkeringsplasser, og at den enkelte
får anledning til å sette opp ladepunkt på sin eksisterende plass. Circle K baserer seg på å
benytte eksisterende kapasitet. De forutsetter at de kan utnytte strømtrekk opp mot det
hovedsikringene er dimensjonert for. Fra Teknisk Boligelektro og Ladeklar er
tilbakemeldingen at vi ikke kan belaste eksisterende anlegg så mye.
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Forutsetningene Circle K har lagt opp i sitt tilbud synes å være umulig å imøtekomme uten
en oppgradering av det eksisterende anlegget.

Eie vs. leie

Styret har fått tilbud om etablering av infrastruktur for egen kostnad (eie anlegget selv),
og også tilbud på leie av anlegg. Leieløsningen innebærer at leverandør tar kostnaden for
å legge ut infrastruktur til samtlige plasser (inkl. graving mv.). Den enkelte som ønsker å
etablere ladepunkt, betaler deretter leie til leverandøren for boks og forbruk.

Med utgangspunkt i pristilbud fra Hafslund E-co/Ladeklar på de to ulike løsningene, vil
prisen for den enkelte bli følgende:

Eie:

Kostnad for montering av felles infrastruktur, graving mv. og anleggsbidrag for netteier

Låneopptak kr. 6.000.000,-, nedbetalt over 30 år. Med 3 % rente vil månedlig betaling
være kr. 25.353,-. Fordelt på 147 andeler = kr. 172,- pr. andel/måned.  

I tillegg kommer kjøp av ladeboks med om lag kr. 20.000,- (inkl. montering) og månedlig
administrasjonsgebyr på om lag kr. 70,-.

(Presiseres her at det månedlige beløpet knyttet til nedbetaling av lån vil variere, da
beløpet fordeles etter fordelingsnøkkel og ikke flatt som i eksempelet over. Det vil si at
regnestykket ikke er helt korrekt, men gir en pekepinn på hva det vil koste den enkelte.)

Leie:

Kr. 0,- for borettslaget som sådan

Kr. 5000,- i etableringsgebyr pr. bruker og kr. 499,- pr. bruker/måned.  

Strømforbruk belastes brukeren av ladepunktet i begge tilfeller.

For borettslaget som enhet er leie en rimeligere løsning kun sett ut fra tallene. For den
enkelte bruker av anlegget er det eventuelt eie som vil være rimeligst.

Styret har etter en konkret vurdering vedtatt at det er ønskelig å eie anlegget selv. Dette
med bakgrunn i at man antar at det er mange som kommer til å benytte seg av
infrastrukturen, ved å sette opp ladepunkt på sin plass. Videre er det ut fra
borettslagsmodellen naturlig at borettslaget som enhet tar kostnaden og at denne
investeringen fordeles blant andelseierne etter fordelingsnøkkelen i laget. Investeringen
antas også å ha stor betydning for verdiene av boligene i borettslaget at man eier eget
anlegg og at det er mulighet for den enkelte å koble seg på. De som velger å kjøpe
ladeboks, kan også ta denne med seg videre ved eventuell flytting.

Når borettslaget etablerer og eier eget anlegg, vil det også kunne søkes tilskudd fra
Klimafondet i Oslo kommune, hvor det gis inntil 20 % av kostnad for felles infrastruktur
eller kr. 5.000,- pr. ladepunkt.

Lovfestet rett til å etablere ladepunkt og finansieringen av infrastruktur

Forslaget om endringer i borettslagsloven hadde høringsfrist 01.09.2019. Det er foreløpig
ikke kommet ytterligere info om høringssvar eller annet i saken.

Seksjonseiere har siden ny eierseksjonslov trådte i kraft 01.01.2018 hatt rett til å etablere
ladepunkt etter styrets samtykke. Styret har etter bestemmelsen kun anledning til å nekte
samtykke der det foreligger "saklig grunn".

Lovgiver har siden ny eierseksjonslov trådte i kraft vært klar på at tilsvarende
bestemmelse vil komme også for borettslag, og høringsuttalelse fra departementet legger
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Vedtak:

opp til endring i borettslagsloven med ytterligere presisering i bestemmelsen som til nå
har vært gjeldende i eierseksjonsloven.

Gjeldende bestemmelse i eierseksjonsloven lyder:

En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil eller ladbare
hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som
styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger saklig grunn.

Vi gjør i korte trekk rede for innholdet i høringsnotatet:

- Kostnader til oppgradering av strømnettet lokalt og etablering av infrastruktur frem til
ladepunktet dekkes av fellesskapet etter fordelingsnøkkelen, da dette kommer alle til gode

- Kostnader til installasjon av selve ladepunktet og forbruk av strøm ved lading dekkes av
den enkelte

- Den som har en eksklusiv bruksrett til en bestemt parkeringsplass får som utgangspunkt
rett til å sette opp ladepunkt der. Styret bør ikke kunne kreve at andelseier skal sette opp
ladepunktet et annet sted på borettslagets eiendom. Det vil si at man etter høringsnotatet
ikke kan kreve at den enkelte som ønsker å etablere ladepunkt må bytte plass før det
samtykkes til det.

- Myndighet til å vurdere saklighetskravet er lagt til styret, og et positivt vedtak kan kun
overprøves av generalforsamlingen ved overskridelse av kostnadstaket.  

- Departementet foreslår at det angis et tak for når tiltaket blir så kostbart at den som
påføres utgiftene (andelseierne), må gi sitt samtykke for at tiltaket skal kunne
gjennomføres. Kostnadstaket bør ifølge departementet ligge på halvparten av
folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2019 kr. 49.929,-.

Det vil si at styret i utgangspunktet kan vedta gjennomføring når kostnaden som legges
på den enkelte er under kostnadstaket.    

Styrets forslag er å finansiere prosjektet ved låneopptak med inntil kr. 6.000.000,-.
Fordelt på 147 andeler (flat fordeling, ikke hensyntatt fordelingsnøkkelen) utgjør dette kr.
40.816,- pr. andel. Investeringen vil her altså ligge innenfor kostnadstaket som skisseres i
høringsnotatet, slik at styret i utgangspunktet har myndighet til å vedta dette. Med
bakgrunn i at lovendringen foreløpig ikke er vedtatt og saken har vært oppe til behandling
i generalforsamlingen tidligere (ekstraordinær generalforsamling i mai 2019) er det likevel
naturlig at saken legges frem til votering i generalforsamling. I tillegg ønsker styret å
finansiere prosjektet ved låneopptak, og lån som sikres med prioritet foran innskuddene
må samtykkes til av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

Oppsummering og konklusjon

Styret har innhentet flere tilbud og rådført seg med flere aktører i markedet. Samlet sett
er den klare tilbakemeldingen at en totalløsning, hvor det etableres et nytt anlegg til
infrastrukturen, er den beste løsningen.

Styret har videre lagt til grunn føringene som er lagt i forslag til endringer i
borettslagsloven. Dette gjelder da fordeling av kostnadene i forbindelse med etablering og
bruk av infrastrukturen og at den enkelte skal kunne lade på sin eksisterende plass.
Videre mener styret at prosjektet bør finansieres ved låneopptak med 30 års nedbetaling.
Dette for å fordele kostnadene over lang tid, slik at flest mulig – både nåværende og
fremtidige andelseiere – er med på å betale ned dette, da investeringen kommer alle til
gode.

Styret gis fullmakt til å akseptere tilbud om etablering av infrastruktur til ladbare biler i
borettslaget, herunder står styret fritt til å velge tilbud. Det gis i forbindelse med dette
fullmakt til å ta opp lån med inntil kr. 6.000.000,-, som kan sikres med pant med prioritet
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foran innskuddene.

Enstemmig vedtatt.  

Tillegg i felleskostnadene for utbygget areal5.2
Forslagsstiller: Styret

Sakens bakgrunn

På generalforsamling 1. mars 2017 ble det vedtatt at tilleggskostnader for utbygd areal
skal utgjøre 70% av gjennomsnittlig kvadratmeterpris etter fordelingsnøkkelen. Dette
kostnadstillegget på 70% er innarbeidet i kontrakter som er inngått etter mars 2017.
Frem til dette tidspunktet hadde tilleggskostnadene for utbygd areal vært kr. 6 pr. m2.

I Akebakkeskogen borettslag inngås det en utbyggingskontrakt mellom borettslaget og
utbygger når generalforsamlingen godkjenner en utbygging. Fem av utbyggerne som
hadde inngått en utbyggerkontrakt med borettslaget før 1. mars 2017 har gjort gjeldende
at generalforsamlingsvedtaket er i strid med deres utbyggingskontrakt pkt. 13 og at
vedtaket derfor må oppheves eller omgjøres. Deres kontrakt pkt. 13 lyder slik:

«Alle utgifter ved [utbyggingen] dekkes av utbygger selv, både for så vidt gjelder
byggekostnader og driftskostnader. Det gjelder også gebyr til offentlig myndighet, honorar
til borettslagets konsulenter og behandlingsgebyr til borettslaget. De økte driftskostnader
som borettslaget påføres skal dekkes inn gjennom månedlig husleie. Til driftsutgifter
regnes f.eks. skatter, avgifter, ytre vedlikehold, forsikringspremie og
forretningsførerhonorar.»

Utbyggerne aksepterer at tilleggskostnadene skal økes utover de kr. 6 som var betalt pr.
m2 pr. 2017, men mener at det vedtatte beregningsgrunnlaget for en økning (70% av
gjennomsnittlig m2) er i strid med inngått utbyggingskontrakt. Utbyggerne og styret har
hatt en omfattende dialog/korrespondanse i forsøk på enes om et forslag til minnelig
løsning.

Styret iverksatte et arbeid for å dokumentere og gjennomgå hvilke kostnader som øker
som følger av de foretatte utbygginger/hvilke (økte) kostnader de foretatt utbyggingene
medfører for borettslaget. Styret engasjerte i den forbindelse Thorbjørn Matsen, som er
rådgiver i byggøkonomi og byggekontrakter hos AS Bygganalyse. Matsen har foretatt en
gjennomgang av tidligere regnskaper, og har på bakgrunn av regnskapene antydet at
tilleggskostnadene for utbygget areal utgjør ca. 53% av de ordinære felleskostnadene (pr.
m2). Dette er beregnet til å utgjøre ca. kr. 20 pr. m2. De fem utbyggerne innhentet en
tilsvarende analyse fra Multiconsult AS. Multiconsult AS konkluderer med at
tilleggskostnadene bør utgjøre kr. 12 pr. m2. Dette utgjør ca. 28 % av de ordinære
felleskostnadene (pr. m2).

Begge de sakkyndige har forsøkt å finne ut hvilke tilleggskostnader borettslaget påføres
som følge av utbygginger. Det er styrets klare oppfatning at det ikke vil være mulig å
finne et fasitsvar på en slik beregning, bl.a. fordi flere kostnadsposter vil variere fra år til
år. Styret har av denne grunn også vært opptatt av at tilleggskostnaden bør fastsettes til
en prosentsats, da det er usikkert om en fast tilleggskostnad med konsumprisregulering
over tid vil kunne fungere på tilsiktet måte/tilfredsstille de opprinnelige intensjonene i
utbyggingsavtalen.

Etter langvarige diskusjoner, har partene blitt enige om et forslag til minnelig løsning som
innebærer at partene møtes på halvveien mellom de to fagkyndige rapportene som
foreligger. De 5 utbyggerne har akseptert en slik løsning. Styret ser det som en fordel å
finne en løsning på denne saken som ikke involverer bruk av domstolene. Dersom
generalforsamlingen ikke aksepterer en slik løsning, anser styret det som sannsynlig at
saken må avgjøres av domstolene. Dette er ikke ønskelig verken med tanke på mulige
omkostninger ved rettssak eller ressursbruken en slik prosess medfører.

Styret foreslår at den minnelige løsningen gjelder for samtlige utbyggere i borettslaget
som har samme kontrakt som disse 5 utbyggerne. Kontrakter inngått etter 2017 er det
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Vedtak:

derimot ikke grunn til å rokke ved sett i lys av at kontrakten er klar når det gjelder
tilleggskostnader for utbygget areal.

Dersom generalforsamlingen aksepterer en slik løsning, anbefaler styret at det inngås et
tillegg til opprinnelig kontrakt hvor dette prinsippet nedfelles. Pkt. 13 i utbyggerkontrakten
kan også samtidig forkortes siden bygging er gjennomført. Dersom generalforsamlingen
aksepterer en slik løsning, må utbyggerne som har betalt i tråd med vedtaket av mars
2017 få refundert differansen mellom denne brøken og 37% av gjennomsnittlig m2 pris.

Tilleggskostnader for utbygget areal i borettslaget skal utgjøre 37 % av gjennomsnittlig
kvadratmeterpris etter fordelingsnøkkelen for utbygginger foretatt før 1. mars 2017.

Styret får fullmakt til på borettslagets vegne å inngå et tillegg til eksisterende
utbyggerkontrakt slik at partene kan bli enige om at utbyggingskontrakten pkt. 13 endres
fra (endringen er markert i kursiv):

«Alle utgifter ved [utbyggingen] dekkes av utbygger selv, både for så vidt gjelder
byggekostnader og driftskostnader. Det gjelder også gebyr til offentlig myndighet, honorar
til borettslagets konsulenter og behandlingsgebyr til borettslaget. De økte driftskostnader
som borettslaget påføres skal dekkes inn gjennom månedlig husleie. Til driftsutgifter
regnes f. eks. skatter, avgifter, ytre vedlikehold, forsikringspremie og
forretningsførerhonorar.»

Til

«Alle utgifter ved [utbyggingen] dekkes av utbygger selv, både for så vidt gjelder
byggekostnader og driftskostnader. De økte driftskostnader som borettslaget påføres skal
dekkes inn gjennom  et tillegg i de månedlige felleskostnadene. Tilleggskostnader for
utbygget areal utgjør 37 % av gjennomsnittlig kvadratmeterpris etter
fordelingsnøkkelen.»

Vedtatt med 51 stemmer for, 9 mot og 2 blank.

Forslag om standardløsning: Kjellervindu med lysgrav5.3
Forslagsstiller: Styret

Standardløsninger når det gjelder utbygging i Akebakkeskogen borettslag ble vedtatt med
stort flertall på en ekstraordinær generalforsamling i 1999.De bygger på følgende
retningslinjer:

¿Standarder som sikrer at borettslaget ivaretar et helhetspreg

¿Forenklet saksbehandling når alt er greit

¿Sikrer forsvarlig saksbehandling av utbyggingssaker

¿Sikrer ensartete detaljløsninger

¿Sikrer god kvalitet på håndtverksmessig utførelse

Det har de senere årene vært flere søknader om å sette inn kjellervindu med lysgrav. I
årets generalforsamling er det tre saker til behandling.

Styrets innstilling i sakene er positiv, såfremt endringene godkjennes av Oslo kommune.
Styret har vurdert at tiltaket medfører lite endring i bygningsmassens utseende og at det
ikke rokker ved borettslagets helhetspreg. Tiltaket påvirker øvrige andelseiere i liten grad,
og vil i alle tilfeller måtte nabovarsles dersom det anses at det er behov for det.

Styret anser at tiltaket er godt egnet for å standardgodkjennes av generalforsamlingen, i
likhet med standardløsninger vedtatt i ekstraordinær generalforsamling i 1999, slik at

Protokoll fra generalforsamling 2020 - Akebakkeskogen Borettslag. Side 7/11



Vedtak:

styret i senere tilfeller kan behandle og vedta eventuelle søknader uten særskilt samtykke
fra generalforsamlingen.

Styret skaffer løsningsskisse i likhet med andre standarder som er vedtatt og legger ut på
borettslagets hjemmeside.

Generalforsamlingen godkjenner innsetting av kjellervindu med lysgrav som
standardløsning.

Enstemmig vedtatt.  

Endring av nabovarslingsrutine utbygging5.4

Vedtak:

Forslagsstiller: Styret

Nabovarslingsrutiner ble endret i generalforsamling 2017 etter forslag fra beboer.
Herunder ble blant annet fristen for å komme med merknader endret fra 3 til 7 dager.
Reglene har nå vært gjeldende i tre år og har etter styrets syn fungert godt. Styret
vurderer imidlertid at fristen for å komme med merknader bør utvides ytterligere, til 14
dager, slik at denne korresponderer med frist for merknader etter plan- og bygningsloven.
Videre er det ønskelig at styret fortsatt har mulighet for å gi utsatt frist i tilfeller hvor det
anses nødvendig. For eksempel dersom nabovarsel sendes ut midt i ferier el.

Frist for merknader etter nabovarsling i forbindelse med utbygging eller andre tiltak
utvides fra 7 til 14 dager.

Enstemmig vedtatt.

Aktivitetspark5.5

Vedtak:

Forslagsstiller: Miljøutvalget

Se saksfremstilling og tegninger som vedlegg i innkallingen.

Miljøutvalgets forslag vedtatt med 48 stemmer for, 13 mot, 1 blank

Utbygging av gavl 17A5.6

Vedtak:

Forslagsstiller: Anders Vedal og Siri Tennøy

Se søknad og tegninger som vedlegg i innkallingen.

Forslag ikke godkjent - 43 mot, 15 for, 1 blank.
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Kjellervindu og lysgrav nr. 425.7

Vedtak:

Forslagsstiller: Jens Vedal og Camilla Wannag

Se søknad og tegninger som vedlegg i innkallingen.

Godkjent under forutsetning av kommunens godkjenning

Kjellervindu og lysgrav nr. 525.8

Vedtak:

Forslagsstiller: Marte Horne og Jon-Anders Teigen

Se søknad og tegninger som vedlegg i innkallingen.

Godkjent under forutsetning av kommunens godkjenning

Kjellervindu og lysgrav nr. 195.9

Vedtak:

Forslagsstiller: Astrid Lise Haram og Yngve Hilmo

Se søknad og tegninger som vedlegg i innkallingen.

Godkjent under forutsetning av kommunens godkjenning

Utvidelse av veranda i nr. 1A og 1B + innsett av vindu 1A5.10

Vedtak:

5.10.1 Utvidelse av veranda i nr. 1A og 1B

Forslagsstiller: Erik Forberg og Anne Sundbye, Eirik Syversen og Caroline Perez
de Carvasal

Se søknad og tegninger som vedlegg i innkallingen.

5.10.2 Innsetting av vindu nr. 1A

Forslagsstiller: Erik Forberg og Anne Sundbye

Se søknad og tegninger som vedlegg i innkallingen.

Godkjent under forutsetning av kommunens godkjenning
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Innsetting av vinduer 66A 5.11

Vedtak:

Forslagsstiller: Kim Boman

Se tegninger som vedlegg i innkallingen.

Styrte får fullmakt til å godkjenne forslag om innsetting av vindu.  

Valg6.

Valg av medlemmer til styret6.1

Vedtak:
Valgt ble: Sidsel Vatne for 2 år.  
  
Valgt ble: Rune Groven for 2 år.

Valg av varamedlemmer til styret6.2

Vedtak:
Valgt ble:Mimmi Walker Tyrihjell for 1 år.  
  
Valgt ble: Karl Inge Eidsvik for 1 år.  
  
Valgt ble: Hanne Haugvaldstad for 1 år.

Valgt ble: Einar Saltnes for 1 år.

Valg av miljøutvalg6.3

Vedtak:
Valgt ble: Yngve Hilmo for 2 år

Valgt ble: Hanne Botnen for 2 år

Valgt ble: Dana Stene for 1 år

Valg av varamedlemmer til miljøutvalg6.4

Vedtak:
Valgt ble: Endre Stokset for 1 år

Valgt ble: Marte Horne for 1 år

Valgt ble: Simen Markussen for 1 år
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Valgt ble: Marianne Freang Klomsæt for 1 år

Valg av valgkomite6.5

Vedtak:
Valgt ble: Bjørg Thorvik Helgen for 1 år

Valgt ble: Agatha Backen-Grøndahl for 1 år

Valgt ble: Helga Aasdalen for 1 år

Valgt ble: Heidi Olsen for 1 år

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:  

Styreleder: Gina Kristiansen Borgerud

Styremedlem: Linn Furuvald Næss

Styremedlem: Peter Erstedt

Styremedlem: Sidsel Vatne

Styremedlem: Rune Groven

Varamedlem: Mimmi Walker Tyrihjell

Varamedlem: Karl Inge Eidsvik

Varamedlem: Hanne Haugvaldstad

Varamedlem: Einar Saltnes

Protokollvitne - Lars Hansen /s/ Møteleder - Knut Sannem /s/

-------------------------          -------------------------
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