Til andelseiere i Freidigtunet Borettslag

Digital gjennomføring av generalforsamling i 2020
Årsmøtet starter og lukkes:



Møtet åpnes torsdag 7. mai 2020
Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er
fredag 15. mai 2020

De av dere som ikke har samtykket til digital kommunikasjon mottar innkallingen i papir, de som
har samtykket til digital kommunikasjon mottar innkallingen på mail. Alle vil motta en SMS med
lenke til møtet.
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Litt om bakgrunnen og hvordan generalforsamlingen gjennomføres digitalt?

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at digital
plattform er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren. For å redusere
risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil den ordinære generalforsamlingen i
Freidigtunet Borettslag bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no.
De av dere som ikke har samtykket til digital kommunikasjon mottar innkallingen i papir, de som
har samtykket til digital kommunikasjon mottar innkallingen på mail. Alle vil motta en SMS med
lenke til møtet.
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2019. Styret håper du leser
gjennom og viser din interesse for borettslaget og avgir din stemme. Ta deg de minuttene det tar å
stemme – din stemme er viktig!

Årsmøtet starter og lukkes:



Møtet åpnes torsdag 7. mai 2020
Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er
fredag 15. mai 2020

Hvordan deltar du?

Digital deltakelse
 Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du
motta en SMS med lenke til møtet.
 Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.
 Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.
 Har vi ikke registrert ditt mobiltelefonnummer kan dette gjøres på to måter
- Du kan du logge deg inn med BankID og registrere mobilnummeret
- Du kan ringe OBOS på telefon 22 86 55 00 eller sende en mail til obos@obos.no, så
registrerer vi det.
- Når nummeret er lagt inn kan du gå inn på Vibbo.no å delta
Analog deltagelse (gjelder de som mottar papirversjonen)
 Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer stemmeseddelen som
er tatt inn bakerst i innkallingen til styret innen årsmøtet avsluttes.
Hvem kan stemme
 Det er kun én stemme pr. andel.

Hjelp oss å holde deg informert:

Hjelp oss å holde deg informert ved å gå til vibbo.no, og logg inn med telefonnummeret ditt så
snart som mulig. Huk av for samtykke til digital kommunikasjon, og at vi kan sende deg varsler på
e-post og SMS. For å sikre at viktig informasjon kommer frem under den pågående krisen vil styret
kunne sende SMS til alle beboere, uavhengig av varslingsinnstillinger og digitalt samtykke. På
Vibbo er det også enkelt å kontakte oss i styret, hvis du skulle ha spørsmål om situasjonen i tiden
fremover.
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Innkalling til generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Freidigtunet Borettslag åpnes torsdag 7. mai 2020.
Møtet gjennomføres digitalt, men det er også mulig å stemme analogt.
Innkallingen inneholder alle saker som er til behandling inklusive årsrapport og
årsregnskap.
Til behandling foreligger:
1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det foreslås å godkjenne den måten generalforsamlingen er innkalt på.
2. Valg av protokollvitner
Det foreslås å velge to eiere til å signere protokollen. Sigrid Nordvik og
Pål Gunnar Martinsen har sagt seg villige og foreslås valgt.
3. Fastsettelse av honorar til styret
Godtgjørelse til det sittende styre foreslås satt til kr 100 000.
(dette er det samme som i fjor)
4. Årsrapport og årsregnskap for 2019
a. Årsrapport og årsregnskap for 2019
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2019 foreslås godkjent.
b. Overføring av årets resultat
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapitalen
Det stemmes over a. og b. samlet.
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2019 samt forslag om
overføring av årets resultat til egenkapitalen foreslås godkjent.
5. Forslag fra styret om utbedring av hellene i 170-172-rekken (se side 18)
Styret foreslår at hellene ved husrekken 170-172 blir liggende som i dag.
Valg – Se valgkomiteens innstilling på side 19.
6. Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
Valgkomiteen har ikke fremmet forslag om delegert og vara til OBOS
generalforsamling. Det er vanligvis to i styret som påtar seg disse vervene.
Styret foreslår Rode Margrete Hegstad som delegert og Thomas Aarum som vara.
7. Valg av valgkomité for 1 år
Valgkomiteen foreslår at Qaaqqutsiaq T Niels Fenger, Andrea Buijs og
Åshild Losnegard velges.
8. Valg av tillitsvalgte
Valg av styreleder for 2 år
Valgkomiteen foreslår at Andreas Skaar velges.
Valg av 1 styremedlem for 2 år
Valgkomiteen foreslår at Thomas Nilsson velges.
Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
Valgkomiteen foreslår at Emil Wallmann og Eirik Roland Egeberg-Jensen velges.

Åsmund Gulliksen /s/

Oslo, 10. mars 2020
Styret i Freidigtunet Borettslag
Rode Margrete Hegstad /s/
Jan-Sigfred Nesset /s/

Thomas Aarum /s/
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ÅRSRAPPORT FOR 2019
Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Åsmund Gulliksen
Rode Margrete Hegstad
Thomas Aarum
Jan-Sigfred Nesset

Gamle Bygdevei 180 A
Gamle Bygdevei 188 A
Gamle Bygdevei 192 A
Gamle Bygdevei 180 C

Varamedlem
Varamedlem

Eirik Roland Egeberg-Jensen
Emil Wallmann

Gamle Bygdevei 186 B
Gamle Bygdevei 188 B

Delegert til generalforsamlingen i OBOS
Delegert
Rode Margrete Hegstad
Varadelegert
Åsmund Gulliksen

Gamle Bygdevei 188 A
Gamle Bygdevei 180 A

Valgkomiteen
Al Haseem Abdullah
Rigmor Roth Brynestad
Hanna Karoline Torheim

Gamle Bygdevei 182 A
Gamle Bygdevei 170 F
Gamle Bygdevei 196 B

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.
Generelle opplysninger om Freidigtunet Borettslag
Borettslaget består av 41 andelsleiligheter, fordelt på 13 bygninger.
Freidigtunet Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 987652136, og ligger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune med følgende
adresse:



Gamle Bygdevei 168-172
Gamle Bygdevei 180-198

Tomten, som ble kjøpt i 2006 har følgende gårds- og bruksnummer:
180 - 574, 575.
Borettslaget eier i tillegg gårds- og bruksnummer:
180 – 576, sammen med Freidigkollen Borettslag.
Første innflytting skjedde i 2006.
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med
dette.
Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.
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Freidigtunet Borettslag har ingen ansatte.
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2020.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under
denne forutsetning.
Inntekter
Driftsinntekter i 2019 var til sammen kr 2 626 754.
Dette er omtrent som budsjettert. Avviket under posten «Kapitalkostnader» skyldes at det
er foretatt innbetaling på IN-ordningen i perioden.
Kostnader
Driftskostnadene i 2019 var til sammen kr 1 460 613.
Dette er kr 165 387 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak underforbruk under
posten 1) «Drift og vedlikehold». Med unntak av posten 2) «Garasjer» ligger også alle
andre kostnadsposter under budsjett.
Årsaken til avvikene er:
1) Kun den ene lekeplassen ble oppgradert
2) Det ble montert nye dører i fellesgarasjen samt at det ble installert kullfilter i
ventilasjonsanlegget i fellesgarasjen
Finansinntekter / Finanskostnader
Finansinntektene og finanskostnadene ble omtrent som budsjettert.
Resultat
Årets resultat på kr 669 454 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.
Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN)
I løpet av 2019 ble det innbetalt kr 140 000 på IN-ordningen. Innbetalingen ble brukt til å
nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld.
Årsresultat korrigert for innbetalinger gjennom IN-ordningen er kr 529 454.
Disponible midler
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2019
kr 413 608 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2019 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2020
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2020.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.
Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 400 000 som omfatter løpende vedlikehold,
utskifting av toppbord og netting på søppelskur.
Kommunale avgifter i Oslo kommune
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høst 2020 til grunn en økning på 4,6 % for
renovasjon,10,5 % for vann og avløp og 7,5 % reduksjon av feiegebyret for 2020.
Eiendomsskatten følger egne satser.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd
med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader
som beregnet for hele 2019.
Forsikring
Forsikringspremien for 2020 har gått ned ca 12 % som følge av bytte til If Skadeforsikring
fra 1. januar 2020.
Lån
Freidigtunet Borettslag har to lån, ett i OBOS-banken ett i OBOS Boligkreditt AS. Lånene
har flytende rente på 2,85 % nominell.
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2020)
Driftskonto
0,15 % p.a
Sparekonto
1,00 % p.a
Forretningsførerhonorar
Fra 01.01.2020 vil forretningsførerhonoraret være kr 93 574, en økning med ca 2,6%
sammenlignet med fjoråret.
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2020.
Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til
produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig
fastsettelse av felleskostnader for 2020.
Driften i 2020 forutsetter en økning av felleskostnadene på 10% fra 1. januar 2020.
Brenselstillegget økes med 15 % fra 1. mai 2020 for å utjevne akkumulert underskudd.
På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible midler
reduseres, men styret mener det er forsvarlig i 2020.
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For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.
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Til generalforsamlingen i Freidigtunet Borettslag

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Freidigtunet Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Uavhengig revisors beretning - Freidigtunet Borettslag

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 13. mars 2020
PricewaterhouseCoopers AS

Cato Grønnern
Statsautorisert revisor

(2)
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INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET
Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg
krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon.
Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt
over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets
økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap,
balanse og tilhørende noter.
Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved
årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og
kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske
forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger,
opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er
de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler
fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å
vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte
beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned
ekstra på eksisterende gjeld.
DISPONIBLE MIDLER
Note

Regnskap
2019
409 456

Regnskap
2018
822 977

Budsjett
2019
409 456

Budsjett
2020
413 608

669 454
-525 302
-140 000
4 152

3 323 181
-573 424
-3 163 278
-413 521

347 000
-545 000
0
-198 000

334 000
-476 000
0
-142 000

413 608

409 456

211 456

271 608

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:
Omløpsmidler
557 196
Kortsiktig gjeld
-143 588
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.
413 608

708 515
-299 059
409 456

A. DISP. MIDLER PR. 01.01.
B. ENDRING I DISP. MIDLER:
Årets resultat (se res.regnskapet)
Fradrag for avdrag på langs. lån
Ekstraord. nedbet. IN-ordningen
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.

17
16
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RESULTATREGNSKAP
Note

Regnskap
2019

Regnskap
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

1 078 378
1 548 376
2 626 754

1 087 030
1 550 468
2 637 498

1 008 000
1 548 000
2 556 000

1 092 000
1 677 000
2 769 000

-14 100
-100 000
-4 375
-91 205
-1 210
-8 200
-169 704
-147 684
-363 777
-73 780
-41 052
-269 131
-176 394
-1 460 613

-14 100
-100 000
-4 125
-88 890
-3 273
-8 200
-671 332
-146 189
-330 983
-23 425
-41 502
-263 396
-187 058
-1 882 474

-15 000
-100 000
-5 000
-92 000
-20 000
-9 000
-287 000
-172 000
-367 000
-24 000
-50 000
-275 000
-210 000
-1 626 000

-15 000
-100 000
-5 000
-94 000
-20 000
-9 000
-400 000
-129 000
-395 000
-24 000
-50 000
-278 000
-210 000
-1 729 000

1 166 141
140 000
1 306 141

755 024
3 163 278
3 918 302

930 000
0
930 000

1 040 000
0
1 040 000

1 801
-638 488
-636 687

3 895
-599 016
-595 121

2 000
-585 000
-583 000

2 000
-708 000
-706 000

ÅRSRESULTAT

669 454

3 323 181

347 000

334 000

Overføringer:
Til annen egenkapital

669 454

3 323 181

DRIFTSINNTEKTER:
Kapitalkostnader
Innkrevde felleskostnader
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Kontingenter
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Kommunale avgifter
Garasjer
Energi/fyring
TV-anlegg/bredbånd
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

2

3
4
5
6
7
8
9

10

DRIFTSRESULTAT FØR IN:
Innbetalt andel fellesgjeld
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
11
Finanskostnader
12
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER
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BALANSE
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bygninger
Tomt
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer
Brenselsregnskap
Driftskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

Note

2019

2018

13

95 860 000
6 400 000
102 260 000

95 860 000
6 400 000
102 260 000

10 186
70 393
42 311
316 807
117 499
557 196

20 065
236 298
25 441
260 425
166 286
708 515

102 817 196

102 968 515

4 100
47 246 603
47 250 703

4 100
46 577 149
46 581 249

24 749 005
30 673 900
55 422 905

25 414 307
30 673 900
56 088 207

45 818
61 657
32 379
3 734
143 588

210 442
50 976
35 951
1 690
299 059

102 817 196

102 968 515

103 655 900
0

103 655 900
0

14
15

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital 41 * 100
Annen egenkapital
SUM EGENKAPITAL

16

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pante- og gjeldsbrevlån
Borettsinnskudd
SUM LANGSIKTIG GJELD

17
18

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Påløpte renter
Påløpte avdrag
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

19

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Pantstillelse
Garantiansvar

20

Oslo, 10. mars 2020
Styret i Freidigtunet Borettslag
Åsmund Gulliksen /s/

Rode Margrete Hegstad /s/
Jan-Sigfred Nesset /s/

Thomas Aarum /s/
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NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.
INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.
HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til
anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som
oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres
og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene.
SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører
myndighetene og kan ikke disponeres fritt.
INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD
Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets
fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter
egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra
andelseiernes side inntektføres i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres via
balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til
borettslagets långiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet.
Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av
fremtidige felleskostnader.
Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i
pantobligasjonen som borettslagets långiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets
beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra
IN, under noten for annen egenkapital.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader
Bredbånd
Garasje
Carport
Eiendomsskatt
Kapitalkostnader på IN-lån
Kapitalkostnader regulert på IN-lån
Overført til kapitalkostnader
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

1 325 124
142 188
50 400
30 000
664
1 036 332
42 046
-1 078 378
1 548 376
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NOTE: 3
PERSONALKOSTNADER
Arbeidsgiveravgift
-14 100
SUM PERSONALKOSTNADER
-14 100
Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er
derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.
NOTE: 4
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2018/2019, og er på kr 100 000.
I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 358, jf. noten om andre driftskostnader.
NOTE: 5
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 4 375.
NOTE: 6
KONSULENTHONORAR
Tilleggstjenester, OBOS BBL
SUM KONSULENTHONORAR

-1 210
-1 210

NOTE: 7
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold VVS
-15 639
Drift/vedlikehold elektro
-9 562
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
-115 092
Drift/vedlikehold fyringsanlegg
-5 744
Drift/vedlikehold garasjeanlegg
-22 512
Kostnader dugnader
-1 154
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD
-169 704
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av
bygningene.
NOTE: 8
KOMMUNALE AVGIFTER
Eiendomsskatt
Vann- og avløpsavgift
Feieavgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER
NOTE: 9
GARASJER
Andel kostnader 21/41 deler, fordelt med Freidigkollen Borettslag
Andel forsikring
Andel drift garasjeanlegg
Andel administrasjon
Andel nye inngangsdører
SUM KOSTNADER GARASJER

-626
-210 281
-2 865
-150 005
-363 777

-5 770
-35 727
-1 890
-30 393
-73 780
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NOTE: 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrarbeid/soppkontroll
Verktøy og redskaper
Driftsmateriell
Lyspærer og sikringer
Vaktmestertjenester
Renhold ved firmaer
Snørydding
Gressklipping
Andre fremmede tjenester
Trykksaker
Andre kostnader tillitsvalgte
Porto
Vedlikehold biler/maskiner osv.
Gaver
Bank- og kortgebyr
Velferdskostnader
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
NOTE: 11
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS-banken
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Andre renteinntekter
SUM FINANSINNTEKTER
NOTE: 12
FINANSKOSTNADER
Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt
Renter og gebyr på lån i OBOS-banken
SUM FINANSKOSTNADER

Freidigtunet Borettslag

-1 722
-13 432
-27 433
-1 867
-663
-1 253
-53 298
-5 509
-29 521
-7 317
-15 610
-223
-358
-960
-1 787
-2 350
-2 440
-10 652
-176 394

587
1 213
1
1 801

-633 850
-4 638
-638 488

NOTE: 13
BYGNINGER
Kostpris 2006
95 860 000
SUM BYGNINGER
95 860 000
Tomten ble kjøpt i 2006. Gnr.180/bnr.574 og 575.
Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er
gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.
NOTE: 14
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Avregningskonto IN-lån
Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2020)
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

3 110
67 283
70 393
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NOTE: 15
BRENSELSREGNSKAP
Saldo 1.1
Administrasjon
Fjernvarmekostnad
Brenselstillegg innbetalt á konto
SUM BRENSELSREGNSKAP

25 441
2 460
147 403
-132 993
42 311

NOTE: 16
ANNEN EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
9 106 101
Egenkapital fra IN tidligere
43 353 793
Egenkapital fra IN 2019
140 000
Reduksjon EK fra IN
-5 353 291
SUM ANNEN EGENKAPITAL
47 246 603
Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes
at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet
med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over
årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet.
Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme
takt som pantelånet nedbetales.
NOTE: 17
PANTE-OG GJELDSBREVLÅN
OBOS Boligkreditt AS
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.19 var 2,85 %. Løpetiden er 50 år til 2056
Opprinnelig 2006
Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag
Nedbetalt i år, ordinære avdrag
Nedbetalt tidligere, IN
Nedbetalt i år, IN
Restgjeld til banken pr. 31.12
OBOS-banken
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,85 %. Løpetiden er 5 år.
Opprinnelig 2016
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-71 582 000
3 012 617
444 528
43 353 793
140 000
-24 631 062

-400 000
201 283
80 774

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note 1.
NOTE: 18
BORETTSINNSKUDD
Opprinnelig 2006
SUM BORETTSINNSKUDD

-117 943
-24 749 005

-30 673 900
-30 673 900
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NOTE: 19
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Freidigkollen Borettslag, avregning garasjeanlegg:
Andel kostnader 2019
Innbetalt à konto 2019
Freidigkollen Borettslag, til gode v/avregning 2019
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Freidigtunet Borettslag

70 266
-74 000
-3 734
-3 734

NOTE: 20
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:
Borettsinnskudd
Pantelån
Påløpte avdrag
Beregnede IN-forpliktelser
TOTALT

30 673 900
24 749 005
32 379
38 140 502
93 595 786

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2019 følgende bokførte verdi:
Bygninger
Tomt
TOTALT

95 860 000
6 400 000
102 260 000
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Sak til behandling på generalforsamlingen i Freidigtunet Borettslag
Utbedring av hellene i 170-172-rekken
Forslagsstiller: Styret
Forslag:
På generalforsamlingen i fjor ble det tatt opp at en del av hellene i rekken 170-172 er løse, og at det
fører til at de lager støy. Etter diskusjon på generalforsamlingen ble saken oversendt til styret for
realitetsbehandling.
Styret har undersøkt hellene nærmere, og funnet ut at årsaken til at de lager lyd er at det vokser opp
vegetasjon under klossene hellene hviler på. Det fører til at klossene ikke lengre står rett på
underlaget, noe som gjør at hellene vipper litt og dermed lager lyd. Å fjerne dette ugresset vil bare gi
en midlertidig løsning, da hellene vil lage lyd igjen så fort vegetasjonen vokser opp og gjør klossene
ustødige igjen. Det å ta opp alle hellene for å fjerne ugresset vil også være en veldig omfattende og
kostnadskrevende jobb som vil måtte gjentas ofte. Styrets vurdering er at dette ikke er
gjennomførbart på dugnad, og at det ikke er hensiktsmessig bruk av borettslagets penger.
En utbedring må derfor gå ut på å enten fjerne hellene helt, slik at det er betongunderlaget som blir
gangvei eller en asfaltering av gangveien. Styrets vurdering er at det beste er å la hellene ligge slik
de er i dag, da alternativene ikke var ønsket av beboerne på fjorårets generalforsamling. Vi ønsker
likevel å ta saken opp til behandling på nytt siden løsningen som ble skissert i fjor ikke lot seg
gjennomføre.

Styrets innstiling:
Hellene ved husrekken 170-172 blir liggende som i dag.
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:
A. Som styreleder for 2 år foreslås:
Andreas Skaar

Gamle Bygdevei 170 B

B. Som styremedlem for 2 år foreslås:
Thomas Nilsson
Gamle Bygdevei 180 B
Styremedlemmer som ikke er på valg:
Rode Margrete Hegstad
Gamle Bygdevei 188 A
Thomas Aarum
Gamle Bygdevei 192 A
C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås:
1. Emil Wallmann
Gamle Bygdevei 188 B
2. Eirik Roland Egeberg-Jensen
Gamle Bygdevei 186 B
D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
_____________
_________________
Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
_____________
_________________
E. Som valgkomité for 1 år foreslås:
Qaaqqutsiaq T Niels Fenger
Andrea Buijs
Åshild Losnegard

Gamle Bygdevei 192 B
Gamle Bygdevei 196 A
Gamle Bygdevei 168 C

I valgkomiteen for Freidigtunet Borettslag
AL Haseem Abdullah
Rigmor Roth Brynestad
Hanna Karoline Torheim

20

Freidigtunet Borettslag

Annen informasjon om borettslaget
Styrets arbeid 2019-2020
Siden generalforsamlingen 28. mai 2019 har vi avholdt 9 styremøter.
Forsikring
Det er ikke registrert noen forsikringssaker det siste året.
Hovedsaker
Oppgradering av lekeplassen: Styret har gjennomført planen som ble vedtatt på
generalforsamlingen i 2019 om å oppgradere lekeplassen i borettslaget vårt.
Oppgraderingen ble gjennomført i august/september 2019 av Aktiv Lek som fjernet det
gamle underlaget og erstattet det med et støpt fallunderlag i gummi. Dette er både sikrere
for barna som leker der og mer hygienisk enn sanden som var der tidligere, i tillegg til at
den krever mindre vedlikehold. Det ble også montert nye benker ved lekeplassen. Barna i
borettslaget har tatt lekeplassen aktivt i bruk, og ser ut til å trives godt med den nye
løsningen.
Oppgraderingen av den lille lekeplassen i borettslaget er også ønsket, og styret arbeider
for å få gjennomført denne. Den lille lekeplassen ligger på vårt felles uteområde med
Freidigkollen Borettslag, og en oppgradering må derfor avtales med dem.
Ny forsikring:
Styret har inngått en ny forsikringsavtale for bygningsmassen i borettslaget vårt med
IF forsikring. Den nye forsikringen er god, og samtidig rimeligere enn den vi tidligere hadde
hos Tryg.
Brannvern:
Styret inngikk i forrige periode en avtale med Boligbrann AS om brannvern i borettslaget.
Avtalen innebærer at det ikke lengre er behov for et årlig besøk for å bytte batteri på
røykvarslerne da de nye har en batterilevetid på 10 år. Etter 5 år vil Boligbrann AS
gjennomføre en kontroll av røykvarslerne. En gang i året skal beboerne sjekke at
røykvarslerne i deres hus fungerer ved å bruke Boligbrann sin egen app. Dette sender
styret ut påminnelse om i forbindelse med røykvarslerens dag 1. desember. Styret hjelper
beboerne som ikke har mulighet til å gjennomføre denne testen selv.
Det presiseres at alle boenhetene skal ha 1 røykvarsler per etasje, og 1 brannslange som
dekker hele leiligheten. Alle boenheter har fått dette installert, og det er ikke tillatt å fjerne
disse brannverninstallasjonene.
Økte felleskostnader:
Styret vedtok å øke felleskostnadene i borettslaget med 10% fra 1. Januar 2020. Forrige
gang felleskostnadene økte var i 2014, hvor de ble økt med 20%. Styret har jobbet for å
holde kostnadene nede i borettslaget, men valgte å gjennomføre denne økningen da
kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon øker hvert år. I tillegg ser styret at det
er behov for å bygge opp kapital fremover for å kunne finansiere løpende vedlikehold på
bygningsmassen i borettslaget.
Samarbeid med Freidigkollen borettslag:
Styret har gjennomført et felles styremøte med Freidigkollen borettslag siden forrige
generalforsamling. Vi snakket blant annet om hvordan vi kan samarbeide om ulike
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tjenester som det vil være bedre og rimeligere å samordne mellom våre to borettslag. I
tillegg har vi samarbeidet om gjennomføringen av julegrantenningen i desember.
Sosiale arrangementer: Styret ønsker at Freidigtunet skal være et godt sted å bo, og
fortsetter derfor å arrangere sosiale arrangementer som dugnad og julegrantenning for
borettslagets beboere. Disse arrangementene er veldig hyggelige, så takk til alle dere som
deltar og gjør det til en fest.
Andre prosjekter: Styret har gjennomgått borettslagets utgifter og gjennomført flere
tiltak som vil føre til besparelser. Styret ønsker å fortsette denne gjennomgangen det neste
året.
Planer fremover: I 2020/2021 ønsker styret å ha fokus på vedlikehold, som å bytte
toppbordene på rekkverkene i borettslaget. Se saken som er fremmet til
generalforsamlingen. I tillegg vil vi gå gjennom bygningsmassen og lage en
vedlikeholdsplan for de neste årene.
Oppsummering:
Vi i styret har hatt et bra samarbeid i året som har gått. Det er flere ulike saker som
kommer oss for hendene i løpet av året, så samarbeidet innad i styret er meget viktig
for en effektiv, konstruktiv og individuell behandling av hver enkelt sak.
Vi skal fortsette med å videreutvikle borettslaget, være seg uteområder, fasader,
sameiets økonomi og det sosiale samholdet.
Vi setter meget stor pris på konstruktive tilbakemeldinger på styrets arbeid, og at dere
kommer med forslag og gode ideer til hvordan vi kan gjøre borettslaget enda bedre å bo i
for oss alle.
Kontaktinformasjon til styret
Styret ønsker at henvendelser via borettslagets hjemmesider på www.freidigtunet.no.
Retningslinjer for styrearbeid
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.
Vaktmestertjeneste
Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Espen Lie Vaktmesterservice.
Styrets leder kan kontaktes ved ekstra behov for vaktmester i forbindelse med
hærverk og lignende.
Nøkler/skilt
Fellesnøkkel til hovedinngang og garasjeanlegg bestilles via hjemmesiden.
Postkassenøklene er ikke systemnøkler. Disse kan files hos låsesmed.
Postkasseskilt bestilles hos nettbutikken; www.skiltservice.com.
Det skal være skilt av type PK4 for postkasser til villa/enebolig.
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Forsikring
Borettslagets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med
polisenummer 2251904. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen
dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den
enkelte bolig.
Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i
OBOS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen
melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og
sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
Brannsikringsutstyr
Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er
borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette
til styret.
Styret har sørget for at alle boenhetene har 1 røykvarsler per etasje og 1 brannslange som
dekker hele leiligheten. Dette utstyret skal ikke fjernes.
HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere,
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og
lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven
om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er
det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.
Individuell nedbetaling av fellesgjeld
Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir
andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at
andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget.
Ved henvendelse til OBOS Avdeling medlemslag vil andelseier få informasjon om avtalens
betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30.05 og
30.11 på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned
før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS’
klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil
nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier.
Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert
sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med
felleskostnadene.
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Garantert betaling av felleskostnader
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader.
OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar
og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.
Utleie av egen bolig (bruksoverlating)
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved
henvendelse til OBOS.
Forkjøpsrett
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no.
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22865500.
Avtale om leveranse av elektrisk kraft
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios (tidl.LOS) på vegne av selskapene
forvaltet av OBOS. Freidigtunet Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre
fellesanlegg.
Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.
Kabel-TV
Telenor Norge AS er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du
spørsmål knyttet til dette kan du ringe Telenor på telefon 915 09 000 eller besøke deres
nettside www.telenor.no.
Større vedlikehold og rehabilitering
2019 Skiftet ut sandkasse med fallunderlag på lekeplassen utenfor GBV 170/172.
2019 Nye dører i fellesgarasjen.
2019 Montert filtere i aggregat i fellesgarasjen.
2018 Etablert infrastruktur for elbilladere i garasje og carporter.
2015 Overflatebehandling av fasader, boder og carport med mer.
2014 Utbedring av skråninger på begge sider av blokkene, samt innkjøring til garasje.
Dette er gjort i samarbeid med Freidigkollen Borettslag.
2013 Tak- og gavlvinduer
2009 Utvendig overflatebehandling (beising).
2008 To bommer, fartsdumper inn mot krysset ved søppelskurene, trafikkspeil.
2008 Oppgradert områdene rundt lekeplassene, lagt gummimatter og asfaltert.
2008 Lagt kantstein og beplantet ved innkjøringen til borettslaget, bedret
fremkommeligheten til postkassene.
2008 Oppgradert området fra Gamle Bygde vei opp langs gangveien og rundt foran
blokkene på baksiden.
2007 To små lekeplasser for de minste barna.
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Deltagelse på digital generalforsamling 2020
Din (analoge) stemme gir du her (det er 2 sider)
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil den ordinære generalforsamlingen i
vårt boligselskap bli avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjema er for deg som ikke har mulighet til
å avgi stemme digitalt.
Generalforsamlingen åpnes 7. mai 2020 og er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for
avstemming er 15. mai 2020.
Selskapsnummer: 630 Selskapsnavn Freidigtunet Borettslag
Leilighetsnummer :____________
Navn på eier (e): __________________________
Jeg bekrefter at jeg ikke har, eller vil avgi digital stemme på Vibbo.no
Signatur: __________________________

Saker til behandling:
Du stemmer ved å krysse av i boksen til høyre for ønsket svar.
Eksempel:
Stemmer: For X Mot
Godkjenning av møteinnkallingen
Det foreslås å godkjenne den måten generalforsamlingen er innkalt på.
Stemmer: For
Mot
Valg av protokollvitner
Det foreslås å velge to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Sigrid Nordvik og Pål Gunnar Martinsen har sagt seg villige og foreslås valgt.
Stemmer: For
Mot
Fastsettelse av honorar til styret
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 100 000.
Stemmer: For
Mot
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Årsrapport og årsregnskap for 2019
a. Årsrapport og årsregnskap for 2019
b. Overføring av årets resultat
Det stemmes over a. og b. samlet.
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2019 samt forslag om overføring av årets
resultat til egenkapitalen foreslås godkjent.
Stemmer: For
Mot
Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
Valgkomiteen har ikke fremmet forslag om delegert og vara til OBOS generalforsamling. Det er
vanligvis to i styret som påtar seg disse vervene. Styret foreslår Rode Margrete Hegstad som
delegert og Thomas Aarum som vara.
Stemmer: For
Mot
Valg av valgkomité for 1 år
Valgkomiteen foreslår at Qaaqqutsiaq T Niels Fenger, Andrea Buijs og
Åshild Losnegard velges.
Stemmer: For
Mot
Valg av tillitsvalgte
Valgkomiteen foreslår 1 styreleder som velges for 2 år, 1 styremedlem som velges for 2 år og
2 varamedlemmer som velges for 1 år.
Stemmer:
Verv
Navn på kandidat
For
Mot
Styreleder
Andreas Skaar (for 2 år)
Styremedlem Thomas Nilsson (for 2 år)
Varamedlem
Emil Wallmann (for 1 år)
Varamedlem
Eirik Roland Egeberg-Jensen (for 1 år)

Skjemaet legges i styreleders postkasse, Gamle Bygdevei 180 A, 1284 Oslo innen fristen slik at din
deltagelse blir registrert

