
                              

                               ALVANUTLIA SAMEIE 

ÅRSMØTE 2019 

 

 
 

Referat fra ordinært års-sameiermøte, mandag  den 21. september 2020, kl. 18.30. 

Sted: Nygårdsalen- Tysværtunet 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Godkjennelse av innkalling til årsmøte. 

2. Valg av møteleder og protokollunderskriver(e) 

3. Årsregnskap 2019 m/ års- og revisjonsberetning    

4. Budsjett 2020       

5. Valg av styre og valgkomite. 

6. Innkomne forslag 

 

37 leiligheter var representert., herav 25 stemmeberettiget  

(totalt 32 i fjor) 

 

 

Godkjennelse av innkalling til årsmøte. 

Det innkom ingen innvendinger mot innkallelsen. Godkjent. 

 

1. Valg av møteleder og protokollunderskrivere. 

Olav Johan Tveit ble valgt til møteleder, og sammen med Beate Erland signerer han 

årsmøteprotokollen. 

. 

2. Årsregnskap 2019. 

Årsregnskapet ble gjennomgått.  

Regnskapet viser et overskudd på kr. 410.941,oo, (mot 339.792,oo i fjor) fordelt på 

Småhusbebyggelsen med et overskudd på kr. 267.499,oo, og Terrassehuset med et 

overskudd på kr. 143.443,oo. 

Ny egenkapital i Sameie pr. 31.12.19 er positiv med  kr. 1.081.453,oo. 

Innestående beløp på bankkonto pr 31.12.19 er  kr. 1083.125,oo. 

 

I år 2019 ble det avviklet 6 styremøter.          

Årsregnskapet er revidert og godkjent, men revisorberetning er ikke mottatt. Sendes ut 

til sameierne når den kommer inn. 

 

Årsregnskapet ble deretter godkjent. 

              

  

3. Budsjett 2020 

Budsjettet for 2020 viser et overskudd for Sameiet totalt på kr. 414.400,oo. 

Herav kr. 263.750,oo for Småhusbebyggelsen og kr. 150.350,oo for Terrassehuset. 

 

Fremlagt budsjett for  2020 ble godkjent. 

 



4. Valg av styre og valgkomite. 

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb, igjen, og følgende styre ble valgt: 

              Valgt for:  

Formann:  Olav Johan Tveit       blokka   1 år tlf.  905 25978 

Styremedlem   Knut R. Kallevik blokka         (igjen) 1 år tlf. 905 86184 

Styremedlem:  Eva Margaret Fineid  småhus                      2 år tlf. 916 26678 

Styremedlem:   Bjørnar Eikeland  småhus                      2 år tlf. 930 64364 

Styremedlem:  Else S. Vestre   småhus       (igjen)     1 år tlf. 918 82431 

  

Varamedlem: Jorunn Dirdal              blokka                        2 år     tlf.       936 43490 

Varamedlem: Anny Berge                 småhus        (igjen)    1 år tlf. 957 22482 

Varamedlem: Beate Erland                blokka                        2 år     tlf.       971 88106 

 

Valgkomiteen ble gjenvalgt: 

   Bjarne Ottøy 

   Reidun Hebnes Berge 

   Bodil Elvie Tungland 

 

5. Innkomne forslag:     

1. Forslag fra styret: Øking styrehonorar for leder til  kr. 10.000,oo. 

                 Forslaget godkjent. 

 

2. Skriftlig forslag fra Petter Nordvik.: Regnskapsførsel over til Haubo.  

  Avstemming ved håndsopprekking viste 1 stemme for forslaget. 

  Tysvær  Regnskap fortsetter derved som regnskapsfører. 

 

3. Skriftlig forespørsel vedr. Oppstart Planarbeid Frukthagen på 

naboeiendommen innlevert av Harald og Astri Weire Risanger, på vegne av 

alle i vei 6.  Hele forespørselen var vedlagt innkallingen til Årsmøte. 

Årsmøte diskuterte saken, og alle møtedeltakerne var enige i at saken måtte bli 

lagt frem for kommunen, for å forhindre at anleggsarbeidet på naboeiendommen 

ble en uholdbar og alvorlig belastning for Alvanutlia Sameie. 

Forespørselen omfattet i tillegg en del generelle spørsmål om bl.a. vedlikehold  

av boligene i Sameiet.  Styret ser mer på disse spørsmålene fremover. 

 

Brev til kommunen / bistand fra Tysvær Bygdablad  

 

 

 

Avslutning,  kl.  19.30          

Formann, Olav Johan Tveit, takket for tilliten, og  takket samtidig sameierne for 

fremmøte,  og avsluttet med det årets Sameiermøte. 

 

 Aksdal, den 21. september 2020 

 

 

………………………………….                          ………………………………… 

Olav Johan Tveit                                   Beate Erland 

 

 


