
PROTOKOLL  
FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR KORPÅSEN BOLIGSAMEIE  

 
Den 29. april 2021 ble det avholdt ordinært årsmøte i Korpåsen Boligsameie uten fysisk oppmøte. 
Årsmøte ble avholdt uten fysisk oppmøte ved en kombinasjon av digital avstemming og avstemming via 
papir. Alle eiere har hatt mulighet til å sende inn spørsmål og kommentarer til innkallingen i forkant av 
avstemningen. 
 
 

1. KONSTITUERING 
 
Innkallingen ble godkjent med 61 stemmer for, 1 stemmer mot og ingen blanke stemmer.  
 
61 sameiere deltok på avstemningen, hvorav 0 med fullmakt. 
 
Styreleder, Ola Viken, ble valgt til møteleder. 
Steinar Daltveit ble valgt til referent. 
Ronny Ellefsen og Knut Olav Solheim ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med 
møteleder. 
 
Dagsorden ble godkjent med 56 stemmer for, 2 stemmer mot og 3 blanke stemmer. 
 

2. ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2020 
Styrets årsmelding for 2020 ble tatt til etterretning. 
 

3. ÅRSREGNSKAP 
Årsregnskapet som viste et overskudd med kr 1.991.487,- ble enstemmig godkjent / med 58 stemmer 
for, 0 stemmer mot og ingen blanke stemmer. Resultatet føres til egenkapital. 
 
Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.  
 

4. GODGJØRELSE TIL STYRET 
Styrehonoraret fastsettes til kr. 400.000,- for perioden fra ordinært årsmøte i 2020 til ordinært årsmøte 
i 2021. 
 
Forslaget fikk 50 stemmer for, 4 stemmer mot og 7 blanke stemmer. 
 

5. BUDSJETT FOR 2021 
Styrets forslag til budsjett for 2021 ble godkjent, med 54 stemmer for, 1 stemmer mot og 6 blanke 
stemmer / tatt til etterretning. 
 

6. INNKOMMENDE FORSLAG 
Det var ved fristens utløp 1 innkomne forslag. 
 
Sak 6.1 Trykkreduksjonsventiler 
 
Forslagstiller: Dag Thorkildsen  (Se innkallingen for detaljer) 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet ber styret ikke å gå videre med alternativet med montering av ca. 170 
trykkreduksjonsventiler i leilighetene, inntil det eventuelt blir avklart, at det ikke er lovlig, praktisk 
mulig eller økonomisk forsvarlig å montere fem trykkreduksjonsventiler i eksisterende eller nye 
kummer på tunene. 
 
Saken ble vedtatt med 50 stemmer for, 0 stemmer mot og 11 blanke stemmer. 
 



7. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG VALGKOMITEEN 
Det skal velges styreleder, 3 medlemmer til styret for to år, 4 varamedlemmer for 1 år, 5 personer til 
valgkomiteen for 1 år og en tunkontakt for hvert tun. 
 
Årsmøte behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer: 
 

• Harald Bjørnstad,  styreleder for 1 år  

• Knut Olav Solheim,  styremedlem for 2 år. 

• Stein Arne Bakken,  styremedlem for 2 år. 

• Ronny Ellefsen,   styremedlem for 2 år. 
 

• Monica Grønning Tvervaag,  varamedlem for 1 år. 

• Ann Margrethe Isachsen,  varamedlem for 1 år. 

• Øyvind Kapstad,   varamedlem for 1 år. 

• Bjørn William Strand,   varamedlem for 1 år. 
 

• Kenneth Lee Olsen,  tunkontakt for tun 1 for 1 år. 

• Christine Ønvik Amundsen, tunkontakt for tun 2 for 1 år. 

• Kristin Levinsen Sporild,  tunkontakt for tun 3 for 1 år. 

• Joachim Haugen,   tunkontakt for tun 4 for 1 år. 

• Wenche Løbben,   tunkontakt for tun 5 for 1 år. 
 
 
Stemmefordelingen ble: 
 

• Harald Bjørnstad fikk 49 stemmer for, 3 stemmer mot og 9 blanke stemmer. 

• Knut Olav Solheim fikk 55 stemmer for, 0 stemmer mot og 6 blanke stemmer. 

• Stein Arne Bakken fikk 54 stemmer for, 0 stemmer mot og 7 blanke stemmer. 

• Ronny Ellefsen fikk 53 stemmer for, 0 stemmer mot og 8 blanke stemmer. 
 

• Monica Grønning Tvervaag fikk 54 stemmer for, 0 stemmer mot og 7 blanke stemmer. 

• Ann Margrethe Isachsen fikk 54 stemmer for, 0 stemmer mot og 7 blanke stemmer. 

• Øyvind Kapstad fikk 54 stemmer for, 0 stemmer mot og 7 blanke stemmer. 

• Bjørn William Strand fikk 53 stemmer for, 0 stemmer mot og 8 blanke stemmer. 
 

• Kenneth Lee Olsen fikk 50 stemmer for, 2 stemmer mot og 9 blanke stemmer. 

• Christine Ønvik Amundsen fikk 54 stemmer for, 0 stemmer mot og 7 blanke stemmer. 

• Kristin Levinsen Sporild fikk 52 stemmer for, 0 stemmer mot og 9 blanke stemmer. 

• Joachim Haugen fikk 50 stemmer for, 0 stemmer mot og 11 blanke stemmer. 

• Wenche Løbben fikk 50 stemmer for, 0 stemmer mot og 11 blanke stemmer. 
 
 
Ut fra denne stemmegivningen består styret etter valget av: 

• Styrets leder, Harald Bjørnstad   (valgt for 1 år) 

• Styremedlem, Knut Olav Solheim  (valgt for 2 år) 

• Styremedlem, Stein Arne Bakken  (valgt for 2 år) 

• Styremedlem, Ronny Ellefsen   (valgt for 2 år) 

• Styremedlem, Steinar Daltveit   (gjenværende 1 år) 
 

• Varamedlem, Monica Grønning Tvervaag (valgt for 1 år) 

• Varamedlem, Ann Margrethe Isachsen  (valgt for 1 år) 

• Varamedlem, Øyvind Kapstad   (valgt for 1 år) 

• Varamedlem, Bjørn William Strand  (valgt for 1 år) 
 



 
Årsmøte behandlet valgkomiteens forslag til medlemmer av valgkomiteen for 1 år: 

• Gudmundur Bardarson valgkomitè for 1 år. 

• Helle Johnsrud  valgkomitè for 1 år. 

• Knut Hellman  valgkomitè for 1 år. 

• Wilhelm Kavli  valgkomitè for 1 år. 

• Line Midtgaard  valgkomitè for 1 år. 
 
Stemmefordelingen ble: 

• Gudmundur Bardarson fikk 51 stemmer for, 0 stemmer mot og 10 blanke stemmer. 

• Helle Johnsrud fikk 52 stemmer for, 1 stemmer mot og 8 blanke stemmer. 

• Knut Hellman fikk 55 stemmer for, 0 stemmer mot og 6 blanke stemmer. 

• Wilhelm Kavli fikk 51 stemmer for, 2 stemmer mot og 8 blanke stemmer. 

• Line Midtgaard fikk 53 stemmer for, 0 stemmer mot og 8 blanke stemmer. 
 
 
 
Asker, 29. april 2021  
 
Denne protokollen er signert digitalt. 
 
 
 
 
 
Ola Viken   Ronny Ellefsen   Knut Olav Solheim 
Møteleder 
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