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1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR
1-1

Formål
(1) Ødegården Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig på lagets eiendom (borett).
(2) Laget har dessuten til formål å delta, organisere og forvalte andre tiltak som har
sammenheng med andelseiernes bointeresser så som fellesservice, fellesmåling av
strøm, kabel-tv, telefoni og bredbåndstjenester.
(3) Videre har laget til formål å erverve eller forestå oppføring av andre bygg enn
boligbygg, herunder garasjer, når de skal brukes til felles formål for andelseierne,
eller når utleie av slike lokaler i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige
virksomhet.

1-2

Forretningsfører, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Oppegård kommune og har forretningskontor i Ski kommune.

2. ANDELER OG ANDELSEIERE
2-1

Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kr 100,–.
(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen
fysiske personer kan eie mer enn en andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti
prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det
samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og
kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe
boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap,
stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller
kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) Andelseiere skal få utlevert ett eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2
Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller
flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.
2-3

Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av
borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette
komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenningen er
kommet fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenningen regnes som gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenningen er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere av nye erververe
for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig
avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. BORETT OG BRUKSOVERLATING
3-1

Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer
til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og
forholdene.
Styret bestemmer hvordan fellesarealene skal brukes.
(2) Andelseiere skal behandle boligen med tilhørende areal og fellesareal med tilbørlig
aktsomhet.
Boligen og fellesareal må ikke brukes slik at bruken på en urimelig eller unødvendig
måte er til skade eller ulempe for andre andelseiere eller beboere.
Fellesarealene må ikke brukes slik at andre brukere hindres i å bruke disse.
Alle installasjoner på fellesareal, herunder tiltak som er nødvendig på grunn av en
andelseiers eller husstandsmedlems funksjonshemning, må på forhånd godkjennes
av borettslaget.

(3) Andelseier kan ikke benytte boligen til annet formål enn som bolig.
Boligen må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme så som
ved omsetning, oppbevaring eller bruk av narkotiske stoffer eller til bruk for
gjennomføring av andre ulovlige handlinger eller som forringer eiendommens
utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre
beboere eller naboer.
(4) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Andelseierne plikter å
følge de ordensregler som til enhver tid er fastsatt. Brudd på ordensreglene anses
som mislighold av andelseiernes forpliktelse ovenfor borettslaget.
3-2

Dyrehold
(1) Andelseier har rett til å holde ett dyr innenfor de begrensinger som følger av disse
vedtekter og i overensstemmelse med de vilkår som er fastsatt her og i borettslagets
ordensregler.
(2) Samtykke til dyrehold er gitt på følgende vilkår:
(I)
Dyreholdet må ikke utøves på en måte som er til skade eller ulempe for øvrige
beboere.
Dyreholdet må for øvrig utøves i overensstemmelse med lov, foreskrifter og
politivedtekter.
(II)

Alle dyr skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

(III)

Alle ekskrementer fra husdyr skal fjernes umiddelbart og kastes i egnede
søppelkasser.

(IV)

Eier er ansvarlig og erstatningsansvarlig for enhver skade som dyret måtte
påføre person eller borettslagets eiendom.

(V)

Et mislighold av disse vilkår er å anse som et mislighold av andelseiers plikter
og kan medføre at borettslaget pålegger andelseieren å selge andelen og
fravike boligen, jf lagets vedtekter punkt 6.

(3) Samtykke til dyrehold omfatter ikke rett til hold av flere enn et dyr.
3-3

Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten skriftlig samtykke fra styret overlate bruken av boligen til
andre.
(2) Styret kan bare nekte en andelseier som har bodd i boligen i minst ett av de siste to
årene å overlate bruken av boligen til andre, for en periode på inntil tre år, dersom
forhold ved brukeren gir saklig grunnlag for nektelsen, jf lov om borettslag § 5-5.
(3) Styret kan bare nekte en andelseier som har et særlig behov for å overlate bruken av
boligen til andre for en viss tid, jf lov om borettslag § 5-6 (1) punkt 1 til 4, slik
overlatelse av bruk, dersom forhold ved brukeren gir saklig grunnlag for nektelsen.
(4) Overlater en andelseier bruken av boligen til en annen ved utleie, utlån eller på annet
vis, begrenser dette ikke andelseierens forpliktelser overfor borettslag, jf lov om
borettslag § 5-8 (1).

4. VEDLIKEHOLD OG FORANDRING AV BOLIG
4-1

Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av boligen,
andre rom og annet areal som hører boligen til.
Vedlikeholdsansvaret omfatter blant annet vanlig vedlikehold av vinduer (vasking,
pussing og eventuell maling), rør, sikringsskap fra og med første
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr
inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendig flater.
Andelseier har også vedlikeholdsansvaret for sikringsskap, elektriske ledninger og
opplegg i boligen og for vann og avløpsledninger fra forgreiningspunktet på
stamledningsnettet inn til boligen. For vannledninger har andelseier ansvaret til og
med hovedstoppekran (grensesnitt) og for avløpsledninger frem til felles
stamme/soilrør, inklusive egne avløp/sluk.
Vedlikeholdsansvaret omfatter også plikt til oppstaking og rensing av disse rør samt
sluk.
(2) Vedlikeholdsansvaret omfatter også plikt til å foreta nødvendige reparasjoner og
utskiftinger. Utskiftningsansvaret omfatter blant annet slikt som rør, sikringsskap fra
og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler,
inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder, skillevegger,
listeverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Vedlikeholdsansvaret omfatter videre plikt til å foreta nødvendig modernisering av
boligen, andre rom og annet areal som hører boligen til når andelseier grunnet krav i
lov, forskrift, vedtak eller byggedetaljblad ikke kan eller bør gjennomføre en ren
reparasjon eller utskiftning etter (3).
(4) Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

4-2

Særlig om balkonger og terrasser
(1) Andelseiere med bolig i blokk har ansvaret for å vedlikeholde innvendige flater på
balkonger så som gulv, rekkverk og vegger inn mot leiligheten.
Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av renner og rister på
balkonger/verandaer, og lignende.
(2) Andelseiere med bolig i rekkehus har det hele og fulle vedlikeholdsansvaret for
boligens terrasse inklusive plikt til å foreta nødvendige utskiftnings- og
moderniseringsarbeider.

4-3

Særlig ansvar for å holde deler av fellesareal i ordentlig stand
(1) I blokkbebyggelse har andelseier ansvaret for å vaske, rydde og for øvrig holde deler
av innvendig fellesareal spesifisert i ordensreglene i alminnelig velstelt og
vedlikeholdt stand.

Dette ansvaret skal utføres i/til den tid og på den måte som fremkommer av
borettslagets ordensregler.
(2) I rekkehusbebyggelse har andelseier ansvaret for å holde inngangspartiet i alminnelig
velstelt og vedlikeholdt stand. Ansvaret omfatter også snømåking og vedlikehold.
4-4

Andelseiers vedlikeholdsplikt m.v. etter gjennomførte forandringer i boligen
(1) Alle forandringer som andelseier eller tidligere andelseier har latt gjennomføre i
boligen, med eller uten borettslagets samtykke, er utført på andelseiers ansvar og
risiko. Alt slikt arbeid skal være utført forskriftsmessig og håndverksmessig forsvarlig.
Det skal benyttes godkjente håndverkere med forsikringsattest fra håndverkers
forsikringsselskap for arbeider på elektriske anlegg, rørledninger og bærende
konstruksjon før arbeidene startes opp.
Ved gjennomføringen av slike arbeider har andelseier overtatt det fulle fremtidige
ansvar for både vedlikehold og nødvendig fremtidig utskiftning og modernisering av
resultatet av disse arbeider.
Ansvaret omfatter også ledninger og innretninger som andelseier eller tidligere
andelseier selv har satt opp.

4-5

Adgang til bolig, installasjoner
(1) Andelseieren skal gi borettslaget adgang til boligen i den utstrekning dette trengs for
å gjennomføre vedlikehold, utskiftning eller modernisering, reparasjoner for å hindre
skade på boligen eller eiendommen for øvrig, bekjempelse av skadedyr eller for
nødvendig ettersyn.
(2) Ledninger, rør og lignende installasjoner kan føres gjennom boligene hvis det ikke er
til vesentlig ulempe for andelseieren.

4-6

Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt
plikten ikke ligger på andelseierne.
Vedlikeholdsansvaret omfatter blant annet plikt til å besørge og bekoste vedlikehold
av hele bygningskroppen med vegger, inngangsdører, alle vinduer (også tak- og
kjellervinduer der disse er ettermontert), piper, tak, trapperom, ganger og andre
fellesrom.
Vedlikeholdsplikten omfatter utskifting av vinduer og ytterdører til boligen. Videre det
elektriske anlegget frem til sikringsskap og stamledningsnettet for vann og avløp fram
til forgreiningspunktet til de enkelte boliger, jf punkt 4-1.
Felles rør, ledninger, kanaler, ventilasjonsanlegg og andre felles installasjoner som
går gjennom boligen, skal borettslaget også holde vedlike.
(2) Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden
følger av mislighold fra en annen andelseier.

4-7

Tilfeldig skade, skadedyr
(1) Borettslaget har ansvaret for utbedring av tilfeldig skade.
(2) Kommer det skadedyr, veggdyr eller annet utøy i boligen må andelseier straks gi
beskjed til borettslaget ved vaktmester.

4-8

Melding om skade
(1) Oppdager andelseieren en skade i boligen eller på eiendommen for øvrig, plikter
andelseier straks å sende melding til borettslaget ved vaktmester.

5. ENDRINGER AV BYGNING ELLER TOMT
5-1

Endringer
(1) Andelseier har ikke rett til å ombygge, påbygge, rive, forandre eller på annen måte
endre bebyggelsen eller tomten uten borettslagets skriftlige forhåndssamtykke.
Forbudet omfatter også oppsett av innretninger på bygning eller eiendommen for
øvrig, så som terrasser, verandaer, paraboler eller andre antenner, varmepumper,
leskjermer, større lekeapparater m.v.
Samtykke til å gjennomføre slike endringer som nevnt ovenfor, kan bare gis av
generalforsamlingen, jf punkt 9-3, med mindre generalforsamlingen i eget vedtak har
gitt styret en begrenset fullmakt.
Samtykket kan nektes på fritt grunnlag, med unntak av nødvendige tiltak grunnet en
andelseiers funksjonshemming, jf borettslagsloven § 5-11.

5-2

Vilkår
(1) Samtykke til å gjennomføre slike endringer gis i tilfelle på følgende vilkår:
(I)

Borettslaget er, med mindre annet er særlig avtalt å betrakte som eier av
tilbygg, innretninger og lignende (heretter kalt tiltaket) som andelseier etter
samtykke har fått satt opp på borettslagets eiendom, med de rettigheter og
plikter dette medfører.

(II)

Andelseier vil selv forestå byggearbeidet, og er ansvarlig for at arbeidet er
faglig forsvarlig og korrekt utført. Andelseier har videre hatt prosjektansvaret.
Arbeidet skal være utført i overensstemmelse med eventuelle offentligrettslige
krav.

(III)

Andelseier forplikter seg til selv å sørge for kontroll av prosjektering og utført
arbeid.

(IV)

Samtykket omfatter kun oppføring/endring i henhold til fremlagte tegninger.

(V)

Arbeidene betales av andelseieren.

(VI)

Alle direkte utgifter som borettslaget får som et resultat av arbeidet, betales av
andelseieren.

(VII)

Med mindre annet er særlig avtalt forplikter andelseier seg til på egen kostnad
å sørge for forsvarlig vedlikehold, inklusiv utskiftning og modernisering av
tiltaket.

(VIII)

Andelseier har ansvaret for alle bygningsmessige feil og mangler som måtte
oppstå som følge av arbeidene. Andelseieren må erstatte all skade, herunder
skade på lagets bygninger, som har oppstått under eller som følge av arbeid
utført av andelseieren, hans husstand, fremleietaker, håndverkere eller andre
han har gitt adgang til borettslaget.

(IX)

Samtykke til annet enn ombygninger og påbygninger av selve bygningen er
midlertidige og tidsbegrenset med mindre annet er særlig avtalt.

(X)

Andelseier er kjent med at generalforsamlingen til enhver tid kan endre sitt
vedtak således at det ikke lenger blir tillatt å benytte borettslagets fellesareal
eller særareal, jf vedtektenes punkt 6 for slike tiltak som samtykket omfatter
eller ved at vilkårene for oppsett av slike tiltak endres. Andelseier plikter til
enhver tid å rette seg etter de vedtak som fattes av generalforsamlingen og
om nødvendig og på egen kostnad fjerne tiltaket.
Andelseier er videre kjent med at denne kan bli pålagt på egen kostnad å
fjerne hele eller deler av tiltaket dersom dette skulle være nødvendig i
anledning borettslagets vedlikehold eller modernisering av bygningene.
Dersom hele eller deler av tiltaket fjernes som følge av slike arbeider, må
andelseier selv besørge oppsett av nytt tilsvarende dersom dette er ønsket.

(2) Generalforsamlingen kan fastsette tilleggsvilkår.
5-3

Gjennomførte forandringer
(1) Alle forandringer som andelseier eller tidligere andelseier har latt gjennomføre på
eiendommen og/eller dens bygninger, med eller uten borettslagets samtykke, er utført
på andelseiers ansvar og risiko. Alt slikt arbeid skal være utført forskriftsmessig og
håndverksmessig forsvarlig.
Ved gjennomføringen av slike arbeider har andelseier overtatt det fulle fremtidige
ansvaret for både vedlikehold og nødvendig fremtidig utskifting og modernisering av
resultatet av disse arbeider.

5-4

Register
(1) Borettslagets styre skal føre et register over de endringer som borettslagets
generalforsamling har gitt sitt samtykke til og de vilkår som er fastsatt i tilknytning til
det enkelte samtykke.
Andelseiere kan få utlevert utskift av denne liste ved henvendelse til styret eller
boligbyggelaget.
Det tas forbehold om at denne liste kan være mangelfull. Ytterligere informasjon kan
fås ved henvendelse til borettslagets styre.

6. UTEAREAL
6-1

Felleareal
(1) Alle uteareal så som veier, parkeringsplasser, lekeplasser og alle oppholdsarealer ute
er å anse som fellesareal.

6-2

Midlertidig enerett
(1) Andeler som er tilknyttet boliger som rekkehusleilighetene har en midlertidig enerett til
bruk den del av borettslagets fellesareal som ligger utenfor boligens stueside og som
i dag nyttes som rekkehusets hage.

6-3

Rett til bruk
(1) Arealet må kun benyttes som hage/uteareal.
(2) Arealet må ikke brukes på en slik måte at det er til unødig eller urimelig ulempe for
andre andelseiere.
(3) Andelseier har ikke rett til å benytte arealet til å påbygge egen bolig eller til oppsett av
innretninger uten borettslagets skriftlige forhåndssamtykke, jf punkt 5.
(4) Regler for beplantning m.v. er fastsatt i borettslagets ordensregler.

6-4

Borettslaget og andre andelseieres rett til bruk
(1) Borettslaget og øvrige andelseiere har rett til uhindret adkomst over areal en
andelseier har bruksrett til for utførelse på boligene eller eiendommen for øvrig.
(2) Borettslaget og øvrige andelseiere har rett til kortvarig bruk av slikt areal for lagring av
materialer ved utførelse av nødvendig vedlikehold eller andre arbeider som må eller
skal utføres på boligene eller eiendommen for øvrig og for deponering av snø.

7. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE
7-1

Mislighold
(1) Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør et mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

7-2

Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagsloven § 5-22 første
ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesenlig mislighold gir laget rett til å
kreve andelen solgt.

7-3

Fravikelse

(1) Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig
plage eller sjenanse for eiendommens øvrige andelseiere eller brukere, kan styret
kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

8. FELLESKOSTNADER OG PANTSIKKERHET
8-1

Felleskostnader
(1) Felleskostnadene fordeles etter den fastsatte fordelingsnøkkelen.
(2) Styret fastsetter størrelsen på de akontobeløp som den enkelte andelseier skal betale
forskuddsvis pr. måned.
Styret kan endre akontobeløpets størrelse med en måneds skriftlig varsel.
(3) For akontobeløp som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid
gjeldene forsinkelsesrente etter lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr
100.

8-2

Lovbestemt og vedtektsbestemt pant
(1) For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget
lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til
en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da
tvangsdekning besluttes gjennomført.
(2) Den enkelte andelseier å i tillegg gi panterett i andelen for sine økonomiske
forpliktelser overfor borettslaget.
Panteretten utgjør:
Kr 20 000,– for 2 roms leiligheter
og
Kr 40 000,– for 3 og 4 roms leiligheter og alle typer rekkehus.
Panteretten er tinglyst som heftelse på hver enkelte andel i burettsregisteret.

9. STYRET OG DETS VEDTAK
9-1

Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 5 andre medlemmer,
og med 6 varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene av styret er to år.
Varamedlemmene velges for to år dersom annen tjenestetid ikke angis ved valget.
Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved
særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

(4) Styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite skal velges blant
Ødegården borettslagets beboere. Når en av disse tillitsvalgte flytter ut fra
Ødegården borettslag, og ikke lenger bor, skal vedkommende fratre sitt verv
umiddelbart.
9-2

Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens
vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakende. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.

9-3

Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som
innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels
flertall, fatte vedtak om:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)

9-4

Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
Å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært
benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd.
Salg eller kjøp av fast eiendom.
Å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene.
Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning.
Andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med
økonomisk ansvar eller utlegg for laget mer enn fem prosent av de årlige
felleskostnadene.

Firmategning
(1) To styremedlemmer i fellesskap tegner lagets firma

9-5

Beboerrepresentanter for rekkehus, blokker og blokkoppganger (tillitsvalgte)
(1) Hver blokk og rekke skal ha en beboerrepresentant.
(2) Beboerrepresentantene velges av og blant beboerne for 1 år av gangen.
(3) Beboerrepresentantenes oppgaver er nærmere beskrevet i ”Retningslinjer for
tillitsvalgte i rekkehus, blokker eventuelt blokkoppganger”.
(4) Beboerrepresentanter plikter å hindre at uvedkommende får adgang til de han eller
hun har fått kunnskap om i forbindelse med utøvelsen av vervet om noens personlige
forhold, jf lov om borettslag § 13-1.

10. GENERALFORSAMLINGEN

10-1

Myndighet

(1) Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

10-2

Tidspunkt for generalforsamling

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når
revisor eller minst en tiendedel av andelseierne krever det og samtidig oppgir hvilke
saker de ønsker behandlet.
10-3

Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseiere om dato for møtet
og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Andelseierne skal varsles
med tre ukers forvarsel for innlevering av saker til generalforsamlingen.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på
minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig
kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller
skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Styrets
innstilling med forslag til vedtak i alle saker skal følge vedlagt. Skal et forslag som
etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall
kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i selve innkallingen.
10-4

Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

(1) Følgende saker skal behandles:
10-5

Konstituering
Godkjenning av årsberetning fra styret
Godkjenning av årsregnskap
Andre saker som er nevnt i innkallingen
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Eventuelt valg av revisor
Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
Møteledelse og protokoll

(1) Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen, med mindre generalforsamlingen
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra
generalforsamlingen.
10-6

Stemmerett og fullmakt

(1) Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte
ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn én
andelseier. For én andel kan det bare avgis én stemme.
10-7

Vedtak på generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte
vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
(3) Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer
skal regnes som valgt. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

11. INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN
11-1

Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål
der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk
særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamling om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg
selv eller nærstående i forhånd i laget. Det samme gjelder avstemming om pålegg om
salg eller krav om fravikelse etter borettslagsloven § 5-22 og 5-23.
11-2

Taushetsplikt

(1) Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om
noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier
taushet.
11-3

Mindretallsvern

(1) Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er
egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre
andelseiere eller laget.

12. VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE
12-1

Vedtektsendringer

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

