
Referat fra styremøte 20/05-15 kl. 18:00 
 

Sted: Styrerommet Bergheim Amfi 
Tid: Mandag 20/5-2015, kl. 18:00 – 20:00 
 
Tilstede: 

Trond Heimdal            Styreleder 
Asbjørn Flatås   Nestleder 
Bente Malm   Styremedlem 
Rolf Kulseth    Styremedlem 
Ingeborg Alexandersen  Sekretær 

  Jonny Gellein   Varamedlem 
 
Saksliste: 
 
Punkt 1          Referat fra styremøte 28/4-15 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Pr. 20/04: Disponible midler: Kr. 659.989,-  
Store fakturaer betalt siste periode: 
NTE Elektro:  Kr. 121.878,- 
Canal Digital:  Kr. 91.531,- (2 mnd abonnementsavgift) 
Styrehonorar:  Kr. 175.000,- 
Styreleders kommentar: Det er helt normalt at driftskontoen krymper første 
halvdel av året, inntil utgiftene roer seg og driftskontoen normaliseres siste 
halvdel. Regnskapet tas til etterretning. 

 
Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

11/05: Hunder og katter.     Ingen avvik. 
11/05: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
11/05: Rengjøring av utvendig sluk foran blokka.  Utført.  
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Arbeidsgruppen; Nye varmekabler i nedkjøring p-kjeller, informerer om status. 
Det har vært gjennomført 2 møter ifm snøsmeltningsanlegg. Et møte med 
tilbydere ifm vannbårent anlegg, og et møte hvor Rolf Utseth og Geir Evjen, 
som tilbød seg å være med i prosjektet, i etterkant av Årsmøtet, deltok i lag 
med Asbjørn og Trond. Det arbeides videre i f.h.t. ENOVA og videre utredning 
rundt vannbårent anlegg. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak 30/2014   Problemer med varmekabler i nedkjørsel til garasjen 
  Ref status fra arbeidsgruppen. Viser til pkt.3. 
 
 
 
 



Sak 5/2015 Mail mottatt fra beboer rundt synspunkter/påstander rundt 
ventilasjonsanlegget i bygget 
Det passet ikke for beboer på to forslag til møtedatoer. Styret avventer innspill 
fra beboer og avslutter saken inntil videre.  

 
Sak 9/2015 Oppfølgingssak Bomiljø 
	   	   	   Styret tar saken til etterretning og oppfølging. 
 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
   
Sak 11/2015 Mailadresser 
  Det er opprettet følgende mailadresser. 

- styret@bergheimamfi.no 
- styreleder@bergheimamfi.no 
- vaktmester@bergheimamfi.no 
- webansvarlig@bergheimamfi.no 
Det er ønskelig at beboere som heretter skal kontakte Styret, styreleder, 
vaktmester eller web-ansvarlig, benytter nevnte mailadresser.  
Spesielt saker som er styrerelaterte skal styret@bergheimamfi.no benyttes, slik 
at hele Styret får saken umiddelbart. 

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) - utsettes til 
høsten. 

− Gjennomgang av forsikringer. 
− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og 

rettigheter. 
Foreslåtte møtedato med Tobb passet ikke for alle.  
Saken utsettes til høsten. Møtet holdes her på BA. 
 

Punkt 7 Diverse 
− Bergheim Terrasse; Regning på kr. 145.984,- er tilkommet. Trond og 

Asbjørn informerer om at vi er i dialog med dem om en rimelig 
fordeling av utgifter via en ny gjennomgang av vårt ansvar i h.h.t. 
avtalen. 

 
Punkt 8 Sameiets hjemmeside 
  Noen av sakene fra møtet som legges ut på hjemmesiden som egen sak: 

- Mailadressene. 
- Containere: Hva skal IKKE i containerne; Info legges ut på alle kanaler i 

forbindelse med neste containerleie. 
   
 
Neste styremøte: Onsdag 24.06.15. kl 18.00 på styrerommet. 
 
Trondheim,  
 
 
---------------------------------   ---------------------------------------- 
Trond Heimdal, Styreleder   Asbjørn Flatås, Nestleder 
 



 
 
---------------------------------      ---------------------------------------- 
Bente Malm, Styremedlem   Rolf Kulseth, Styremedlem 

 
 
 
--------------------------------- 
Ingeborg Alexandersen, Sekretær 
 
 
 
 


