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Protokoll for SAMFUNNSHUSET Kolbotn SA (SK-SA) sitt årsmøte for 

2021 

 

Onsdag 27. april 2022 kl. 18.00 Møtested: Festsalen 

 

1. 

 

Styrets leder, Leif Wien Jensen, ønsket velkommen. Han orienterte de fremmøtte 

om året som har gått samt noe om tiden fremover. Styret jobber med en omstilling 

av selskapet. Satsingsområdene er markedsføring, nye oppdaterte nettsider, 

digitalisering, nytt booking/crm system. Målet er å øke omsetningen og gi kundene 

mulighet til å kunne bestille lokaler selv i den grad det er ønskelig og få 

oppfølging/omvisning når det er ønskelig. I løpet av 2024 håper styret at 

omstillingen er helt på plass.     

 

2. 

 

Godkjenning av innkalling. De 16 stemmeberettigede representantene ble 

registrert.  

 

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.    

3. 

 

Årsmøtets dagsorden. 

 

Vedtak: Årsmøtets dagsorden ble godkjent. 

 

          4. 

 

Konstituering: 

 

a) Gunnar Bjørland ble valgt til ordstyrer. 

b) Daglig leder, Sonja Nordby, ble valgt til protokollfører. 

c) Anne Bennick og Knut Karlsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen 

med ordstyrer.  

5. 

 

       

Styrets årsmelding. 

 

Styrets årsmelding ble gjennomgått. Ingen spørsmål ble stilt.  

  

Vedtak: Styrets årsmelding ble tatt til orientering. 

 

  6. 

Regnskap. 

 

Årsregnskapet ble gjennomgått. Regnskapet for 2021 viser et underskudd etter 

skatt på kr. 47.628.  Det relativt gode resultatet, koronapandemien tatt i 

betraktning, skyldes besparelser på lønnsutgifter idet de ansatte har vært delvis 
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permittert drøye syv måneder i 2021 og dels at selskapet har mottatt nærmere kr. 

600.000 i kommunale støtteordninger.  

 

Vedtak: Regnskapet for 2021 ble godkjent.    

 

      7. 

 

Revisors beretning. 

 

Vedtak: Revisjonsberetningen fra Monge Revisjon ble fremlagt og tatt til 

etterretning.  

 

      8. 

Honorar til revisor.  

 

Vedtak: Honorar til revisjon dekkes etter regning.  

 

      9. 

 

Kontrollkomiteens årsberetning. Roar Gulbrandsen fremla komiteens beretning og 

vurderinger. KK bemerket der at de savnet de månedlige oversikter (utleiebelegg 

og omsetning) som tidligere er utarbeidet. Styrets leder forklarte da at det ble tatt 

en beslutning om å droppe dette arbeidet under pandemitiden, idet disse 

statistikkene er tidkrevende å utarbeide og baserer seg på 100 % «håndarbeid». 

Idet daglig leder i denne perioden kun arbeidet 40 %, ble dette arbeidet 

nedprioritert etter ønske fra styret.  Styret vurderer det også som sannsynlig at 

slike oversikter for fremtiden kan hentes ut fra nye systemer som blir innarbeidet i 

selskapet.    

 

Vedtak: Kontrollkomiteens årsberetning ble tatt til orientering. 

 

      10. 

 

Godtgjørelse for styret og øvrige tillitsvalgte. Merete Bellingmo orienterte de 

fremmøtte om det arbeidet styret har igangsatt i forbindelse med omstilling av 

selskapet. Dette arbeidet blir tid- og ressurskrevende for styrets medlemmer. 

Styret er godt i gang med arbeidet, men styret legger til grunn at det blir en 

arbeidsintensiv periode for styret fremover. Videre har honorarene stått uendret i 

tre år og samtidig består styret nå kun av fem personer mot tidligere syv personer.   

 

Forslag til nye styrehonorarene ble fremlagt slik:      

 

 Til leder kr 25.000.  

 Til nestleder kr 15.000.   

 Til øvrige styremedlemmer kr. 10.000.  

 Til leder av KK kr. 3600.  

 Til varamedlemmer i styret kr. 2850.  

 Til medlemmer av KK kr. 2800 

 Til medlemmer i valgkomiteen kr. 2.100   

 

Vedtak: De fremlagte forslag til honorarer ble godkjent.  
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      11. 

 

Innkomne saker. 

 

Ingen saker har innkommet. 

 

 

      12. 

 

Disponering av overskudd. 

 

Styrets forslag er at årets resultat på kr. 47.628 (underskudd) avsettes til annen 

egenkapital.    

 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.  

 

      13. 

 

Budsjett for driftsåret 2022. Styreleder Leif Wien Jensen presenterte budsjettet for 

inneværende år.  På inntektssiden er det tatt høyde for at det først vil bli «business 

as usual» i bookingsituasjonen i årets andre kvartal. På spørsmål om forventet 

booking fra andelseiere, som er budsjettert som i 2019, ble det besvart at de fleste 

andelseierne nå er tilbake som før pandemien. Dette gir et håp om at våre 

andelseiere nå vil komme tilbake til våre lokaler som før pandemien. På 

utgiftssiden orienterte styreleder om at det er avsatt ekstra midler til 

markedsføring og nytt booking/crm system i forbindelse med omstillingsprosessen 

som skal finne sted de kommende par år.           

 

Vedtak: Budsjettet ble tatt til etterretning. 

 

      15. 

 

Valget ble avholdt med følgende resultat. Alle ble valgt med akklamasjon: 

 

a) Det nye styret ble: 

Leif Wien Jensen/styreleder, ikke på valg 

Halvor Stormoen/nestleder, gjenvalg 2 år 

Merete Bellingmo/styremedlem, ikke på valg 

Sverre Storødegård/styremedlem, ikke på valg 

Anne-Lise Sørli /styremedlem, gjenvalg 2 år 

 

b) Revisor. Monge Revisjon ble valgt. 

 

c) Kontrollkomiteen ble valgt slik: 

 

Geir Kaalstad, leder, gjenvalg 2 år 

Randi Aga, ny – ikke på valg 

Roar Gulbrandsen, ikke på valg 

 

d) Valgkomiteen ble slik: 

 

Gunnar Bjørland, gjenvalg 2 år 
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Pia Tryland, ikke på valg 

Dag Johnsrud, ikke på valg  

 

 

Gunnar Bjørland fikk blomster for fin ordstyrerjobb.    

 

 

Kolbotn 28.04.2022  

 

 

Sonja Nordby       Gunnar Bjørland 

Protokollfører       Ordstyrer 

Sign.         Sign. 

       

 

 

Anne Bennick       Knut Karlsen 

Sign.         Sign. 
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