
Forslag til vedtak: Regnskap, budsjett og honorar 

Spørsmål om godkjenning av regnskap og meddelelse av ansvarsfrihet for styret 
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet og innvilger ansvarsfrihet for styret. 

 

Budsjett og honorar 
a) Budsjett for 2021 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslag til budsjett for 2021 

b) Honorar til revisorer 

Forslag til vedtak: Honorar til revisor fastsettes til 25.000,- for revisjon av regnskapet for 2020. 

c) Honorar til tillitsvalgte 

Honorar til valgkomiteen 
Valgkomiteen har de siste årene fått en honorar på 25.000,- til intern fordeling. Styret foreslår å 

videreføre dette på samme nivå. 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen bevilger 25.000,- i honorar til valgkomiteen for arbeid frem til 

generalforsamlingen i 2021. 

Styrehonorar 
Styrehonoraret har de siste årene vært på 500.000,-. Styret foreslår å videreføre dette på samme 

nivå. Som omtalt i beretningen var 2020 et spesielt år og den ordinære generalforsamlingen ble 

avholdt i august. Den normale styreperioden i borettslaget er fra mars til mars og slik sett kan vi si at 

det var to styrer i forrige periode. Styret som ble valgt på generalforsamlingen i 2019, satt 5 måneder 

lengre enn de normalt ville ha gjort. 

Generalforsamlingen 19. august 2020, fastsatte styrehonoraret til 500.000,-. Verken forslaget til 

honorarvedtak eller generalforsamlingens vedtak, sa noe om for hvilken periode dette honoraret 

gjelder. Gitt tidligere praksis i borettslaget, er det to mulige alternativer: 

1. Honoraret på 500.000 gjaldt for perioden fra generalforsamlingen i 2019 til 

generalforsamlingen i 2020. Dette har vært vanlig praksis. Samtidig var perioden mellom 

disse to generalforsamlingene 5 måneder lengre enn det som er vanlig. 

2. Honoraret på 500.000 gjaldt for perioden fra generalforsamlingen i 2019 og til og med mars 

2020, når generalforsamlingen normalt skulle vært avholdt. 

Alternativ 1 innebærer at forrige styret allerede har fått honorar for hele sin periode. Styret mener at 

en slik forståelse vil være urimelig. Tidligere styre har riktig nok fått utbetalt samme beløp som 

tidligere år, men siste perioden var altså 5 måneder lengre enn normalt. Styret foreslår derfor å dele 

beløpet på 500.000,- i to separate honorarvedtak, ett for perioden april 2020 og til og med 19. august 

2020 og et honorar for perioden 20. august 2020 og til og med mars 2021. 

Vi foreslår å fordele det totale beløpet etter antall måneder de ulike styrene satt, det vil si hhv 5 og 7 

måneder. 

Forslag til vedtak: 



1. Generalforsamlingen bevilger 200.000,- i styrehonorar for perioden april 2020 til og med 19. 

august 2020. Honoraret fordeles internt blant medlemmene som satt i styret i denne 

perioden. 

2. Generalforsamlingen bevilger 300.000,- i styrehonorar for perioden fra og med 20. august 

2020 og til og med mars 2021. Honoraret fordeles internt blant medlemmene som satt i 

styret i denne perioden. 

 


