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Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Ulven Park Borettslag  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtedato: 07.07.2020 

Møtetidspunkt: 12.00 

Møtested: OBOS, Hammersborg Torg 1 

Til stede: Ulven bolig AS som eier av alle andelene 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Victoria Smith-Venaas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Victoria Smith-Venaas foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede  

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 

Til å føre protokoll ble Victoria Smith-Venaas foreslått, og som protokollvitne ble Jonny 

Solbakken foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Forslag om følgende vedtektsendringer: 

 

  
 Det foreslås å endre vedtektene § 2-2 (6), 1. avsnitt til: 
 

For enkelte andeler gjelder særlige OBOS Bostart-vilkår om forkjøpsrett og prisregulering. For 

andeler med OBOS Bostart-vilkår, gjelder følgende særlige regler for overføring og 

prisregulering: 

 
 
 Det foreslås å legge til i vedtektene § 2-2 (8): 
 
For andeler som OBOS BBL (OBOS), org.nr. 937 052 766, har en eierandel i, gjelder særlige 
bestemmelser om forkjøpsrett til fordel for OBOS, jf. punkt 3-1 og  
3-3. 
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 Det foreslås å endre vedtektene § 3-1 (1) til: 
 
Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i 
boligbyggelaget – utpekt av OBOS – forkjøpsrett. OBOS BBL har forkjøpsrett på beste prioritet 
for andeler som omfattes av OBOS Bostart-vilkårene og for eierandeler i andeler som OBOS 
har eierandel i, jf. vedtektene punkt 3-3. Forkjøpsretten gjelder ikke leilighet 1001, da denne er 
forutsatt disponert som en «work & living»-bolig. 

 
 
 Det foreslås å endre vedtektene § 3-3 til: 
 
3-3 Forkjøpsrett til andeler med OBOS Bostart-vilkår og andeler som OBOS har en eierandel i 

(1) Ved ethvert eierskifte av en andel med OBOS Bostart-vilkår, har OBOS BBL, eller den som 

OBOS BBL utpeker, forkjøpsrett på beste prioritet og til prisregulert kjøpesum, jf. punkt 2-2 nr. 

6. 

(2) Ved ethvert eierskifte av en eierandel i en andel som OBOS har en eierandel i, har OBOS 

eller den som OBOS utpeker, forkjøpsrett på beste prioritet.  

(3)Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende når en andel med OBOS Bostart-vilkår overdras til 

OBOS BBL, jf. punkt 3-5. 

(4) Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende av andre når en eierandel i en andel som OBOS 

BBL har en eierandel i, overdras til OBOS, jf. punkt 3-5. Om sameiet i andelen som OBOS 

BBL har en eierandel i, oppløses i henhold til bestemmelsene i lov om sameige § 15, har 

OBOS fortrinnsrett foran øvrige sameiere i andelen til å overta hele andelen dersom to eller 

flere sameiere gir like bud.  

(5)Når en andel med OBOS Bostart-vilkår, etter samtykke fra OBOS BBL, er tatt ut av 
ordningen, opphører OBOS BBL’s forkjøpsrett til andelen. 
 
 
 Det foreslås å endre vedtektene § 3-5 til: 
 
3-5 Rettsovergang til nærstående eller OBOS BBL 

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens 

eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i 

samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som de to siste årene har hørt til 

samme husstand som den tidligere eieren, til person som har leid boligen i kraft av å være 

arbeidstaker hos andelseier eller til person som har leid den bolig andelen nå er knyttet til av 

borettslaget, til OBOS BBL, eller til OBOS BBL i forbindelse med OBOS Bostart. Forkjøpsretten 

kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller 

skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i 

husstandsfellesskapslovens § 3. 

 
 
 Det foreslås å endre vedtektene § 12-1 (2) til: 
 
Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra OBOS, jf borettslagslovens § 

7-12:  



   Ulven Park Borettslag   

 
 

 

- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om prisregulering av andeler i borettslaget 
- bestemmelse om kjøperett og forkjøpsrett til andel i borettslaget 
- bestemmelsene som gjelder OBOS Bostart og andeler som OBOS BBL har en 

eierandel i 
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 

 
 
 
 Det foreslås å legge til i vedtektene § 4-2 (3): 
 
I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av 
året uten godkjenning. 
 
 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

 

3 Valg av nytt styremedlem for to år 

 

 Som styremedlem for to år foreslås Monica Bodin-Wilhelmsen 

 

Vedtak: Valgt 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 12.30.  Protokollen signeres av 

 

Victoria Smith-Venaas /s/      Jonny Solbakken /s/ 

Møteleder og fører av protokollen     Protokollvitne    

 

 


