
Referat fra styremøte 24/06-14  
 

Sted: Styrerommet Bergheim Amfi 
Tid: Mandag 24.06. 2014, kl. 18.00 – 19.30 
 
Tilstede: Trond Heimdal            Styreleder 

Asbjørn Flatås   Nestleder 
Ingeborg Alexandersen  Sekretær 
Bente Malm   Styremedlem 
Rolf Kulseth    Styremedlem 

 
Saksliste: 
 
Punkt 1 Godkjenning og signering av møtereferatet pr. 26/05-14. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Resultatrapporten ble framlagt og den økonomiske situasjonen tatt til 
etterretning. 
 
Vedlikeholdsplan  
Noe maling pågår fortsatt. Ingen oppgaver utover dette ihht vplan skal utføres i 
kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

04/05: Hunder og katter. Avdekket hundeurin på skiferhellene i foajeen ved ett 
tilfelle og hundeurin på utgangsdøren. Det konkluderes med at dette 
sannsynligvis har vært forårsaket av en gjestehund som er observert. 
Ingen tiltak videre. 

04/05: Lekeplass månedlig tilstandskontroll. Ingen avvik. 
16/6: Veggstige for adkomst til tak høyblokk er montert. 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Arbeidsgruppen for HMS-runde i bygget er etablert. Gjennomgang av bygget 
vil bli utført så snart det passer for deltagerne, Rita Ø. Mørch, Asbjørn Flatås 
og Trond Heimdal. Gruppen er etablert som en følge av sak 20/2014. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak17/2014     Utette vindusbeslag 

Tilfellet er ikke utbedret ennå, pga mangel på tid for vaktmesteren.  
Saken vil bli fulgt opp så snart det lar seg gjøre. 

 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 21/2014 Søknad om HC-plass 

Styret har mottatt søknad om HC-plass fra beboer Leif Singstad, 
leil. 58. Søkeren tildeles HC-plass midlertidig inntil annen søker 
eventuelt kommer med HC-oblat. 

 
 
 



Sak 22/2014 Beplantning av nye busker foran høyblokken 
Lars Nypan har foreslått å beplante nye busker foran 
høyblokken. Dagens hekk er moden for utbytting. Han foreslår 
at det plantes Barlinbusker med høyde på ca. 1 meter. Disse har 
en kostnad på ca. kr. 1000,- pr. stk. Det kreves mellom 50 – 60 
busker for å få riktig tetthet. Styret diskuterte om dette skal 
utføres og eventuelt legges inn i neste års budsjett. Årsaken er 
det visuelle, robustheten og meget forenklet vedlikehold. 
Saken utsettes til høsten budsjettarbeid. 

 
Sak 23/2014 Nytt fungerende styremedlem 

Bente Malm fungerer som styremedlem frem til neste årsmøte. 
 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

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

rettigheter. 
Det vil bli en punktvis gjennomgang av disse sakene på høstens 
møter. 

 
Punkt 7 Diverse 

Sommerferie for vaktmester´n 
Vaktmesteren har ferie fra 7.7. til 4.8. Hr. og fru Lium overtar noen av 
vaktmesterens oppgaver denne perioden, for eksempel rengjøring og 
plenklipping ved behov. Vaktmesteren vil selv komme til Bergheim ca. en 
gang pr. uke for å ta «tyngre oppgaver». 
 

Punkt 8 Sameiets hjemmeside 
  Ingen av sakene fra møtet var aktuelle for publisering på hjemmesiden. 
 
 
 
Neste styremøte. Tirsdag 19.8. 2014. 
 
 
 
 
 
______________________     ___________________     ____________________________ 

Trond Heimdal  Asbjørn Flatås   Ingeborg Alexandersen 
 
 
 
      _________________      ___________________ 

Bente Malm    Rolf Kulseth 
 


