
Referat fra styremøte, 29.4.2014, kl 18.00 

Sted:  Styrerommet Bergheim Amfi 
Tid:  Tirsdag 29/4-14 kl. 18:00 – 2030 

Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder 
  Asbjørn Flatås  Nestleder 
  Ingeborg Alexandersen Sekretær 
  Nils Dahl  Styremedlem 
  Rolf Kulseth  Styremedlem 
  Brit Ellinor Vie  Varamedlem 

Konstituering av nytt styre 
Trond Heimdal   Styreleder 
Asbjørn Flatås   Nestleder 
Ingeborg Alexandersen Sekretær 
Rolf Kulseth   Styremedlem 
Nils Dahl  Styremedlem 
Bente Malm   Varamedlem 1 
Brit Ellinor Vie  Varamedlem 2 
 
Punkt 1 Møtereferat pr. 24/3-14 ble godkjent og signert. 
  Møtereferat pr. 2/4-14 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 
  Sameiets økonomiske status tatt til etterretning uten anmerkninger. 
 
  Vedlikeholdsplan 
  Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

HMS-aktiviteter utført i siste periode 
04/03: Hunder og katter.   Ingen avvik. 
04/03: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
  Ingen aktive arbeidsgrupper for tiden. 
 
Punkt 4 Løpende saker 
   
Sak 13/2014 Ny forsikringsavtale 

Gjensidige er valgt som ny forsikringspartner. De har meldt inn til IF forsikring om 
oppsigelse. Ny avtale med Gjensidige vil være på plass innen medio mai. 
Saken avsluttes. 

 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
   
Sak 14/2014 Feil i balansen 2013 

Styret har mottatt oppdatert balanse 2013 fra Tobb AS.  
Endringen påvirker ikke driftsresultatet. Korrigert balanse 2013 signert. 
Årsaken skyldes en skrivefeil fra Tobb AS. 
Saken avsluttes. 
 

Sak 15/2014  Gjennomgang av referatet fra beboermøtet 
Saker som skal følges opp, har fått tildelt egne saksnummer. 
Det ble opprettet to nye saker. Sak 19/2014 og 20/2014. 

  



Sak 16/2014 Dugnad 
  Dugnaden blir gjennomført 6/5. Oppslag henges opp med aktuelle gjøremål. 
 
Sak17/2014     Utette vindusbeslag 

En seksjonseier har meldt inn sak som omhandler utette vindusbeslag pga av stifter 
som løsner. Dette er en sak for Sameiet da det sorterer under utvendig fasade. 
Styreleder kontakter blikkenslager for videre råd om tiltak. 
 

Sak 18/2014 Utsmykkingskomité 
Rita Østerlie Mørch og Anne Kristin Singstad hadde tatt et initiativ til å komme på 
første del av styremøtet med ønske om å revitalisere deres funksjon som 
utsmykkingskomité. Når Sameiet var nytt, var utsmykningskomiteen (UK) ansvarlig 
for innkjøp og utplassering av estetiske gjenstander i fellesarealene. En ny, elektronisk 
tavle er kommet til og den gamle kan fjernes og nye tilpasninger er påkrevet. 
Styret verdsetter den bestående utsmykkingskomités arbeid og ser behovet for at den 
fortsetter sitt arbeid. Styret ønsker å formalisere deres funksjon som en underkomite 
av Styret. UK er bevilget kr. 10.000,- for 2014/2015. 
 

Sak 19/2014    Dårlig luft i boder i enden av A-del av garasjen 
Ventil med blylodd vil bli satt inn. 
 

Sak 20/2014 Hindringer i svalganger 
Ambulansepersonell har klaget over dårlig framkommelighet i svalgang.  
Styret følger opp saken på neste styremøte. 

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

- Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
- Gjennomgang av forsikringer. 
- Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og rettigheter. 

 
Punkt 7 Diverse 

- Renholdsverket er kontakt med ønske om å bytte ut våre 2. stk 
avfallscontainere med 2 stk nyvaskede. Containerne blir byttet i løpet av uke 
20. 

- Styret oppfordrer seksjonseierne  om at beising/oljing av terrassebord som 
medfører sterk lukt, om mulig, bør unngås de dagene det er best sommervær.  

 
Punkt 8 Sameiets hjemmeside 

- Oppfordre beboere til å begrense innkjøringen foran hovedinngangen, da dette 
medfører ubehag for mange omkringliggende leiligheter. 

- Oppfordre beboere til å begrense oljing/beising av plattene som medfører sterk 
lukt på de varmeste vår og sommerdagene. Dette medfører luktproblemer for 
deres nærmeste naboene som også ønsker å utnytte de få varme dagene som 
er. 
 

Neste styremøte: Mandag 26/5 kl. 18:00 på styrerommet 

 
 
 
______________________     ___________________     ________________________ 

Trond Heimdal   Asbjørn Flatås   Ingeborg Alexandersen 
 
 
 
      _________________      ___________________ 

Nils Dahl   Rolf Kulseth 


