Til sameierne i
Sameiet Tinden Apartments

Sarpsborg, 16. april 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
På vegne av styret i Sameiet Tinden Apartments innkaller vi til ordinært digitalt årsmøte
TORSDAG 29. APRIL 2021 KL. 19:00
Den nye lovendring i eierseksjonsloven om å kunne avholde årsmøte digitalt trådde i kraft
1. april 2021. Link til digitalt årsmøte vil bli sendt ut noen dager før årsmøtet.
Saker til behandling:
1.

Konstituering
a)
Fastsettelse av antall stemmeberettigede
Antall stemmeberettigede blir opplyst på signert protokoll fra årsmøte
b)
Valg av møteleder
Styrets innstilling: styrets leder
c)
Valg av referent
Styrets innstilling: Kjersti B. Hauge
d)
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styrets innstilling: Innkalling og dagsorden godkjennes
e)
Valg av minst en sameier til å underskrive protokollen sammen med
møteleder
Styrets innstilling: Håkon Myhre

2.

Årsmelding fra styret for 2020
Styrets innstilling: årsmøte godkjenner årsmelding for 2020

3.

Årsregnskap/Økonomi for 2020
Styrets innstilling: årsmøte godkjenner årsregnskap og revisjonsberetning,
samt godkjenner at årets resultat kr. 384.821,- overføres annen egenkapital

4.

Valg av styre
a)

Valg av styreleder:
Styrets innstilling:
Styreleder: Ulf Lønnemo

velges for 2 år

b)

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Styrets innstilling:
Styremedlem Rolf E. Dyrnes
Styremedlem Marit Foss
Styremedlem: Oddvar Høyum

gjenvelges for 2 år
velges for 2 år
velges for 1 år

Styremedlem Erlend Eimhjellen er ikke på valg.
5.

Godtgjørelse til styret

6.

Innkommen sak: Vedtektsendring
Dagens § 4
FELLESKOSTNADER
Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift som ikke gjelder den
enkelte bruksenhet, så som vedlikeholdskostnader, forsikringer, administrasjonskostnader, skatter og offentlige avgifter med mer.
Strøm à konto utgifter betales over felleskostnadene etter gjeldene seksjonseiers
brøk. Det installeres strømmålere for hver seksjon (2016). Hver seksjon får korrigert
strømutgifter 1-2 ganger i året etter forbruk.
Styrets innstilling:
FELLESKOSTNADER
Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift som ikke gjelder den
enkelte bruksenhet, så som vedlikeholdskostnader, forsikringer, administrasjonskostnader, skatter og offentlige avgifter med mer.
Strømkostnad blir beregnet etter brøk – inntil hver leilighet har egne målere.
Dagens § 7
STYRET
7.1. Sameiet skal ha et styre bestående av tre medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styremedlemmer behøver ikke være sameiere, men må være myndig. Styrets
medlemmer velges av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmene.
Styrets leder velges særskilt.
Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes i disse
vedtektene.

Styrets innstilling
7.1 Sameiet skal ha et styre bestående av 3 til 5 medlemmer. Det kan i tillegg velges
opptil 2 varamedlemmer.
Styremedlemmer behøver ikke være sameiere, men må være myndig. Styrets
medlemmer velges av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmene.
Styrets leder velges særskilt.
Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes i disse
vedtektene.
Tillegg til § 6.1
Styrets innstilling:
Sameiermøter kan utføres digitalt der det er praktisk og ved behov.
Tillegg til § 7.3
Styrets innstilling:
Styremøter kan utføres digitalt der det er praktisk og ved behov.
6.

Innkommen sak: Leieinntekter fra Skistar
Informasjon fra styret - se vedlegg til sak 6
Styrets innstilling:
Leieinntekter fra neste sesong går direkte til den enkelte utleieleilighet.

Vi ønsker alle sameiere velkommen til årsmøtet/digitalt årsmøte og gjør oppmerksom på at
dersom du er forhindret fra å møte, kan du møte ved fullmakt.
Forslag til fullmakt følger vedlagt

Med hilsen
for styret i Sameiet Tinden Apartments
Oddvar Høyum
Styrets leder –
e-post: oddvar@addero.no

Sameiet Tinden Apartments
Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og
god regnskapsskikk for små foretak.
Innbetaling fra sameierne til dekning av sameiekostnader inntektsførees etter hvert
som tjenestene leveres.
Kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter
balansedagen.

Note nr. 2 - Innkrevde sameiekostnader
Innbetaling sameiekostnader
Innbetaling strøm
Sum innkrevde sameiekostnader

2020

2019

742 248
389 736
1 131 984

734 904
321 696
1 056 600

314 363
384 821
699 184

231 283
83 080
314 363

Note nr. 3 - Egenkapital
Sameiet Tinden Apartments består av 18 seksjoner
Annen egenkapital 01.01.
Årets resultat
Sum egenkapital pr. 31.12.
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Til årsmøtet i Sameiet Tinden Apartments

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Sameiet Tinden Apartments s årsregnskap som viser et overskudd på kr 384 821. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 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 sameiets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 sameiet 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 og forretningsførers ansvar for årsregnskapet
Styret og forretningsfører (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 årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets 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.

Solhøi Revisjon AS

.

Hundskinnveien 98 1711 Sarpsborg

.

E-post: post@solhoi.no

.

Tlf: +47 69 13 83 33

SOLHØI REVISJON AS
Side 2
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 sameiets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Sarpsborg, 7. april 2021
Solhøi Revisjon AS

Lars M. Snopestad
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Sak 6
Leieinntekter fra Skistar
Styret anbefaler endring av dagens pooldeling av leieinntektene.
Styret anbefaler at leieinntekter fra neste sesong går direkte til den enkelte
utleieleilighet.
Siden oppstarten av Tinden Apartments har leieinntekt vært delt likt mellom de store
leilighetene og de små leilighetene. Styret har hatt som mål i alle år at alle leiligheter
skal se mest mulig like ut og leietaker skal ha samme inntrykk uavhengig av hvilken
leilighet som leies. I dag er det stor forskjell på standarden mellom de som er oppusset
og de som har et større behov for oppussing. Skistar ønsker ikke å prise noen
leiligheter bedre enn den dårligste leiligheten. Det betyr at de som bruker mye penger
på oppgradering og oppussing ikke vil få tilbake dette direkte til den leiligheten. Det er
med på å bremse oppussingen i flere leiligheter.
Punktvis på hvorfor styret nå mener leieinntekt bør gå direkte til utleid leilighet.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Skistar anbefaler oss til å kjøre direkte inntekt til den enkelte leilighet
Kunden selv booker mer direkte den leiligheten som ønskes.
Oppdaterte bilder fra den spesifikke leiligheten blir tilgjengelig.
Prisene vil bli differensiert ut ifra standarden på leilighetene.
Eier av leiligheten får tilgang til egen side hos Skistar og kan følge med på
bookingen av sin leilighet og kan enkelt sperre for egenbruk
Sameiet bruker i dag 15 000 i året på at vår Forretningsfører fordeler
leieinntektene i forskjellige pooler og står for utbetalingen. I fremtiden vil dette
da gjøres direkte fra Skistar.
Denne vinteren har vi vært 3 stykker som har gått gjennom leieinntekter hver
måned som har kommet i en felles pott fra Skistar.
Sommerutleie. De som vil drive med sommerutleie får leieinntekt direkte til
den enkelte leilighet.
Det bør fortsatt være et mål at Tinden fremstår som et enhetlig utleieobjekt
med fordeler det gir med store bookinger, store grupper etc.
Styret i Tinden har brukt mange år med fokus på å få leilighetene i Tinden til å
se mest mulig enhetlige ut. Det har vært forsøkt med eget utvalg som har hatt
dette som gjøremål. Styret i fremtiden bør bruke tid på å ivareta bygningene og
at Tinden skal være et attraktivt sted å leie. Og at de som ønsker å oppgradere
får direkte glede av dette.

FULLMAKT
I henhold til Lov om eierseksjoner §46 er det anledning til å stemme ved fullmakt.

Jeg gir herved

_______________________________________________________ (fullt navn)
fullmakt til å avgi stemme for meg på ekstraordinært årsmøte
for Sameiet Tinden Apartments som avholdes 29. april 2021

__________________________________________ Sted og dato

__________________________________________ Signatur seksjonseier

__________________________________________ Seksjonseier (BLOKKBOKSTAVER)

__________________________________________ Seksjon nr.

