
 
 
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 21.03.2006 
 
Sted:  Leil. 84, 6. etg. hos Greta Malmo 
Tid:  Tirsdag 21.03.2006 kl. 18.00 – 22.00  
 
Til stede: Trond Heimdal - styreleder 
  Svein Hugo Andersen - nestleder 

Rita Østerlie Mørch - sekretær 
  Greta Malmo  - styremedlem  

 Anne Kristin Singstad - styremedlem  
  
SAKER TIL BEHANDLING 

Protokollen fra styremøtet 07.03.2006 godkjent.  
 
Sak 027/2006  Referatsaker 

a) Inkassokravet på Wedø er betalt. 
b) Lys på p-plassen – Alt. 2 og 5 legges nå frem som sak til avstemning på 

Årsmøtet. 
c) Inventarliste og Utstyrs-/verktøyliste – Legges ved Årsmøtepapirene. 
d) IF-avtalen – Skriv formulert og legges frem som sak til Årsmøtet. 
e) Rutiner – Videre arbeid utsettes til etter Årsmøtet. 
f) El-peisen – Under arbeid. Aksjon:  Trond og Hareide. 
g) Tavle til ny ringeklokkeliste – Korrektur lest og godkjent v/Rita, og er nå 

satt i bestilling for produksjon. 
h) Elisabeth Hurlén – Brevforslag fra Rita godkjent og vedtatt sendt til Hurlén 

med kopi til Hjelpemiddelsentralen. 
i) Skifte av kabel i taknedløp – Avventer mildvær så NTE kan skifte kabel. 

Aksjon:  Fortsatt oppfølgeing av Trond. 
j) Fullmakt til Postkontoret innlevert for Svein Hugo og Trond – ok. 

 
Sak 028/2006 Årsmøtet 2006  

Alle årsmøtepapirer ble gjennomgått og satt i riktig rekkefølge. Det ble enighet 
om å fremme 4 saker for Årsmøtet 

• Husleieøkningen 
• Lys på p-plassen 
• Forsikring og egenandeler 
• Inventar- og utstyrs-/verktøylister 

Greta og Anne Kristin tar seg av registrering og opptelling av stemme-
berettigede v/ankomst, Trond foreslås som møteleder og Rita som 
protokollfører. Alle i Styret er behjelpelig gjennom Årsmøtet til å besvare evt. 
spørsmål.  

 
Sak 029/2006 Svar fra Roar Jørgensen leil. 119. 
  Ubehagelig svar er kommet etter Styrets avslag om flytting av parkeringsplass  

i garasjen. Styret har ikke mandat til å endre på tinglyste dokumenter. Styrets 
avslag står fast. Aksjon: Trond tar en ekstra oppsjekkende telefon til adv. 
Haugli før AU tar et møte med han tirsdag 28/3 kl. 18.00 på Styrerommet. 

 
Sak 30/2006  Uoppgjorte krav fra innflytningsperioden er tapsført pr. 31/12-2005,  

til sammen kr. 18.927,-. Vedtak: Saken er med dette avsluttet. 
 
Neste styremøte avtales etter Årsmøtet. 
 
 
________________________ _____________________ _____________________ 
Trond Heimdal   Svein Hugo Andersen  Rita Østerlie Mørch 
 
________________________ _____________________ 
Anne Kristin Singstad   Greta Malmo 


