
Protokoll til årsmøte 2021 for Nordre Gran Borettslag 

Organisasjonsnummer: 951679305 

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 31. mai kl. 09:00 til 3. juni kl. 09:00. 

Antall stemmeberettigede som deltok: 82. 

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet: 

1. Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på. 

Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes 

Antall stemmer for vedtak: 74 

Antall stemmer mot: 1 

Antall blanke stemmer: 7 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

2. Valg av protokollvitner 

Valg av eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt. 

Vedtak: Geir J. Juliussen og Umar S. Munir (møteleder) er valgt. 

Antall stemmer for vedtak: 75 

Antall stemmer mot: 1 

Antall blanke stemmer: 6 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

3. Årsrapport og årsregnskap 

Godkjenning av årsrapport og årsregnskap 

Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 

Vedtak: Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital. 

Antall stemmer for vedtak: 70 

Antall stemmer mot: 3 

Antall blanke stemmer: 9 

Flertallskrav: Alminnelig (50%)



4. Fastsettelse av honorarer 

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 375 000,- 

Vedtak: Styrets godtgjørelse settes til 375 000,- 

Antall stemmer for vedtak: 63 

Antall stemmer mot: 8 

Antall blanke stemmer: 11 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

5. Byggestyrehonorar 

Byggestyrehonorar kr 90 000 (Knyttet opp mot det omfattende elektroprosjektet med 

bytting av hovedtavler og sikringsskap, og øvrige byggetiltak) se styrets beretning. 

Vedtak: Byggestyrehonorar settes til kr 90 000,- 

Antall stemmer for vedtak: 63 

Antall stemmer mot: 8 

Antall blanke stemmer: 11 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

6. Forslag om overvåkning av avfallsbrønner og tilstøtende områder 

Fremmet av: Fattoum Tetuani 

I det siste har det vært gjentatte hendelser; forsøpling, hærverk av postkasser, tyveri i 

boder av sykkel, rullestol. Folk tar med seg handlevogn fra butikkene, disse blir slengt 

i fellesområdene. Vi har også ved f lere tilfeller opplevd at ukjente folk oppholder seg i 

garasjen. Selv om det er gjort flere tiltak fra dere, er det derimot fremdeles en del utfordringer, 

og flere beboere føler seg utrygge. Jeg vil foreslå overvåkning av avfallsbrønner og 

tilstøtende områder som kan ha forebyggende virkning eller betydning for oppklaring 

av slike hendelser. 

Styrets innstilling: Styret er positiv til overvåkning rundt avfallsbrønnene og kan være enig i det at 

loven vil kunne tillate dette. 

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar overvåkning av avfallsbrønner og tilstøtende områder. 

Antall stemmer for vedtak: 71 

Antall stemmer mot: 2



Antall blanke stemmer: 9 

Flertallskrav: To tredjedels (67%) 

7. Valg av tillitsvalgte 

Styreleder (1 år) 

Følgende ble valgt: Umar Sheikh Munir (70 stemmer) 

Følgende stilte til valg: Umar Sheikh Munir 

Styremedlem (2 år) 

Følgende ble valgt: Si ham Essekouri (63 stemmer) 

Gjermund Hobøl (64 stemmer) 

Rashid Mahmood (63 stemmer) 

Følgende stilte til valg: Siham Essekouri 

Gjermund Hobøl 

Rashid Mahmood 

Varamedlem (1 år) 

Følgende ble valgt: Outhman Charroud (58 stemmer) 

Solbjørg Larsen (65 stemmer) 

Følgende stilte til valg: Outhman Charroud 

Solbjørg Larsen 

OBOS generalforsamling delegert (1 år) 

Følgende ble valgt: Si ham Essekouri (d) (65 stemmer) 

Følgende stilte til valg: Siham Essekouri (d) 

OBOS generalforsamling varadelegert (1 år) 

Følgende ble valgt: Rashid Mahmood (v) (61 stemmer) 

Følgende stilte til valg: Rashid Mahmood (v)



Valgkomité (1 år) 

Følgende ble valgt: 

Geir Johan Juliussen (67 stemmer) 

Stian Mikal Nygaard (64 stemmer) 

Eva Nyhus (63 stemmer) 

Følgende stilte til valg: 

Geir Johan Juliussen 

Stian Mikal Nygaard 

Eva Nyhus 

8. Valg av representant til styret i Furuset vaktmestersentral 

Styremedlem (2 år) 

Følgende ble valgt: Umar Sheikh Munir (70 stemmer) 

Følgende stilte til valg: Umar Sheikh Munir 

Signert digitalt 03.06.21: Umar Sheikh Munir /s/ Geir Johan Juliussen /s/



Styrets sammensetning etter årets generalforsamling 

Leder 

Nestleder 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Umar Sheikh Munir 

Rashid Mahmood 

Siham Essekouri 

Gjermund Hobøl 

Oddlaug Riis 

Outhman Charroud 

Solbjørg Larsen 

2021-2022 

2021-2023 

2021-2023 

2021-2023 

2020-2022 

2021-2022 

2021-2022


