
Sameiet Bassengtomten  
Vedtekter for Beboerforeningen Bassengtomta  
Vedtatt med endringer på foreningens årsmøte 24.04.2017. 

 
FORMÅL: 
 
§ 1. Beboerforeningens formål er å forestå driften av boliger og fellesarealer som 

disponeres av beboerforeningen, seksjon nummer 1 – 139 i seksjonssameiet 
Bassengtomten og ellers gjennomføre tiltak av trivselsmessig karakter. 

 
MEDLEMMER: 
 
§ 2.  a) Med hjemmel i tinglyst skjøte i seksjonssameiet Bassengtomten er eiere av 

seksjoner/leiligheter, forpliktet til å være medlemmer av beboerforeningen.   
Hvert seksjon/eiendom gir ett medlemskap med de rettigheter og 
forpliktelser som følger av vedtekter og gyldige vedtak i årsmøte eller 
styremøte for Bassengtomten Beboerforening. 
Alle myndige personer i medlems husstand kan representere denne i møter 
eller gjennom valgte verv.   

 
§ 3.      Foreningens høyeste organ er årsmøtet. Hver seksjon/eiendom har en 

stemme.  
 Flere personer kan møte og har tale- og forslagsrett. Den daglige drift ivaretas 

av styret. Instruks for styre og valgkomite betraktes som en del av disse 
vedtekter. 

          
§ 4.  a) Ordinært årsmøte holdes innen 30. april hvert år.  Ekstraordinært årsmøte 

kan ellers holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 10 
medlemmer krever det og oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. 

 
      b) Styrets formann innkaller skriftlig og/eller elektronisk til årsmøte med 

minimum 14 dagers varsel. Frist for innkalling til ekstraordinært årsmøte 
minst 3 dager høyst 8 dager.  Styrets formann leder årsmøte, møtet kan også 
velge en annen møteleder.  

        
c) Seksjonseiere som leier ut sin seksjon er forpliktet til å rapportere navn og 
e-adresse på sine leietagere umiddelbart, og senest samme dag som 
leiekontrakt skrives, til styret. Formålet med denne rapporteringen er at styret 
skal ha anledning til å informere alle beboere på en enkel måte, uavhengig av 
om de er leietagere eller eiere. 

    
  



§ 5.       På årsmøtet skal følgende saker behandles: 
 

a. Godkjenne møteinnkalling. 
b. Godkjenne saksliste for møtet. 
c. Valg av møteleder. 
d. Godkjenning av styrets årsberetning. 
e. Godkjenning av årsregnskap og revisors beretning. 

           f.     Innkomne forslag.   
   1. Forslag fra styret. 

            2. Forslag fra medlemmene. 
   g.     Fastsette styrets og revisors honorar.   
          h.     Budsjett og fastsettelse av kontingent. 
          i.      Valg av formann og styre. 
          j.      Valg av revisor. 
          k.     Valg av valgkomite med 3 medlemmer. 
 
§ 6. Årsmøtet kan ikke gjøre vedtak i andre saker enn de som er nevnt i 

innkallingen. Dog kan det besluttes innkalt til nytt årsmøte for å avgjøre 
forslag som er fremsatt i møtet eller innkommet for sent. 
Forslag som ønskes fremmet på ordinært årsmøte, må være styret i hende  
senest 20 dager før møtet finner sted. 
Saker som ønskes tatt opp på ekstraordinært årsmøte må meddeles skriftlig 
til styret som innkaller til møtet. 
 

STEMMEGIVNING: 
 
§ 7.      Et vedtak er gyldig når minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede 

stemmer for. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. 
Avstemming skjer skriftlig hvis noen ber om det. 

 
Styret kan i saker som ikke krever 2/3-dels vedtak gjennomføre en skriftlig 
uravstemming blant samtlige beboere. 
 
Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Dette medfører at en seksjonseier 
maksimalt kan representere to stemmer, inklusiv sin egen stemme. 

 
§ 8.      Årsmøtet skal velge et styre med formann og 5 medlemmer og med 1 

varamedlem. De velges for to år av gangen, mens formannen og varamedlem 
velges særskilt for ett år. Formannsvalget skjer først. Hvis formannen ikke 
velges på årsmøtet, må styret selv konstituere formann innen 14 dager. 
Forøvrig konstituerer styret seg selv. 

 
§ 9.      Vedtak i styret er gyldig når alle styremedlemmer er varslet og minst 4 er til 

stede og stemmer for.  Styret fører protokoll over saker til behandling og 
vedtak. 

 

  



MEDLEMMERS PLIKTER - KONTINGENT: 
 

§ 10. a) Medlemmene plikter å delta i drift og vedlikehold av fellesanlegg og 
fellesarealer gjennom innbetaling av kontingent.  Kontingenten kan kun 
benyttes i overenstemmelse med beboerforeningens formål. 

 
       b) Etter vedtak på årsmøtet skal styret hvert år kreve inn et beløp 

(kontingent) fra medlemmene.  Beløpet fastsettes i foreningens budsjett og 
fordeles i henhold til fordelingsnøkkel, se § 15 i disse vedtekter. 

 
       c) I saker som krever felles finansiering ut over de midler styret årlig får til 

disposisjon gjennom kontingenter,  kreves 2/3 flertall i avstemming på 
årsmøtet. 

        d) Kontingentplikt påløper når boligen er overtatt. 
 

VEDTEKTSENDRINGER M.V.: 
 
§ 11.     Nærmere retningslinjer for bruk og drift av fellesarealer og fellesanlegg kan 

vedtas foreningens årsmøte med minst 2/3 flertall.   
§ 12.     Endring av disse vedtektene kan bare skje på ordinært  årsmøte med minst 

2/3 flertall. En vedtektsendring kan ikke tas i bruk i samme møte som den er 
vedtatt. 

 

§ 13.     Beboerforeningen kan ikke oppløses uten årsmøtets vedtak med minst 2/3 
flertall 

 og at oppløsning er godkjent av seksjonssameiet Bassengtomtens årsmøte. 
 
REGNSKAPSFØRING: 
 

§ 14.     Styret skal påse at det føres nødvendig regnskap for beboerforeningens drift. 
Regnskap skal revideres av ekstern revisor. 

 
FORDELINGSNØKKEL: 
 

§ 15.  a) Alle driftsutgifter fordeles etter den sameiebrøk hver seksjon/bolig har i              
seksjonssameiet Bassengtomten.  Utgifter til energi avregnes etter målt 
forbruk for hver seksjon. 

       
STYRET: 
 

§ 16.  a) Beboerforeningens styre kan ansette forretningsfører som står for 
innkreving av kontingent og oppfølging av innbetaling av denne, føring av 
regnskap, betaling av løpende utgifter til vedlikehold o.l. samt utarbeidelse av 
årsbudsjett. 

 
      b) Beboerforeningens styre kan ansette/leie inn vaktmestertjeneste som skal 

stå for det daglige vedlikeholdet av foreningens fellesarealer og tekniske 
anlegg. 



 
VEDLIKEHOLDS- og OPPGRADERINGSFOND: 
 
§ 17.     Beboerforeningens styre påser at det avsettes midler hvert år til senere års 

vedlikehold og oppgradering. Det opprettes et eget vedlikeholds- og 
oppgraderingsfond som kun kan disponeres av Beboerforeningens årsmøte 
med 2/3-dels flertall.  Fondet skal kun kunne benyttes til vedlikehold og 
oppgradering og nødvendig utskifting av de elementer som er nevnt i § 1.a i 
disse vedtekter.  Fondet bør tilsvare minimum kr 3.000.000,00.   
Det innbetales en vedlikeholdsavgift pr leilighet som beregnes forholdsvis ut 
fra leilighetens størrelse. Vedlikeholdsavgiften fastsettes av årsmøtet. 
Vedlikeholdsavgiften belastes eierne sammen med felleskostnaden månedlig. 
Årsmøtet kan avsette et årlig tilleggsbeløp, ut fra årets resultat, til 
vedlikeholdsfondet, etter tidligere praksis. Forslag om størrelse på en slik 
avsetning, skal vedtas på årsmøtet, sammen med regnskapet, på basis av 
styrets forslag ut fra tilgjengelig likviditet og årsresultat. 

 
MISLIGHOLD: 
 
§ 18. Ved unnlatelse av å betale pålagt kontingent til  beboerforeningen fastsatt av 

foreningens årsmøte, kan beboerforeningen gå til utpanting av den enkelte 
boliggruppe for å inndrive sitt tilgodehavende pluss omkostninger. 

§ 19. Der hvor ikke annet følger av disse vedtekter får fastsatte vedtekter for 
seksjonssameiet Bassengtomten med senere endringer anvendelse.  Ved 
motstrid mellom vedtekter for sameiet Bassengtomten og vedtekter for 
beboerforening Bassengtomten går sameiets vedtekter foran. 
 

VIDEOOVERVÅKING 

§ 20.  Beboerforeningen Bassengtomten har installert videoovervåkingsutstyr i 
fellesarealer, inngangspartier, søppelrom, garasje- og bodanlegg. Overvåking 
av søppelrom gjøres for å kunne overvåke at søppelrom kun blir benyttet til 
aktuelt formål, og ikke benyttes som ren avfallsplass.  

Videoovervåkingen er registrert hos Datatilsynet, og er i henhold til deres 
retningslinjer.  

Opptakene oppbevares kun i kort tid (7 dager), så meld fra umiddelbart hvis 
noe skjer.  

Ved behov vil relevante opptak fra anlegget bli overlevert til rette 
politimyndighet. 


