
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 24/05-05 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Torsdag 24/05-05 kl. 20.00 
 
Tilstede: Arve Tranøy  - styreleder 
  Trond Heimdal  - nestleder  (ref) 
  Rita Østerlie Mørch - styremedlem  
  Svein Hugo Andersen - styremedlem  
  Greta Malmo  - varamedlem 
  Kirsti Ingdal  - varamedlem 
Forfall: Anne Kristin Singstad - styremedlem 
 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING. 

 
Sak 042/2005 Referatsaker. 

a) Årsmøteprotokoll er oversendt TOBB. 
b) Skjema for styrehonorar er oversendt TOBB. 
c) Brev om V-plan er oversendt TOBB. 
d) Dugnaden ble gjennomført 11/05. Det meste av arbeidet som ble 

annonsert ble gjort, men da det ble for lite olje til plattene, vil 
resten av oljingen bli utført senere. 

e) Det er blitt plantet i krukkene, så disse er nå klar for sesongen.  
f) Rita og Thore Mørch har påtatt seg å behandle utemøblene våre. 

Dette arbeidet er nå ferdig. 
g) Montering av strømuttak i garasjen er nå ferdig. 
h) Regningen for rørarbeidet i forbindelse med skadene i leil 12, tar 

NTE-rør seg av. De betaler også undersøkelsen for å sjekke om 
fuktskader. 

i) Gangveien på F6 er under utbedring. 
j) Fest bråk i en leilighet. Rita og Kirsti tar kontakt med de som ble 

berørt av bråket, for å bli oppdatert om hendelsesforløpet. 
k) Trond har anskaffet ett arkivskap og 1 kontorstol. 
l) Forarbeidet til V-plan starter i uke 21. 
m) Ødelagt fals i dør inn til søppelrommet er utbedret – branndør. 

Dette har Hjelpemiddelsentralen tatt seg av, både arbeid og 
regning. 

 
 
 
 



Sak 041/2005 Basalesaken. Fortsettelse av sak 041 fra forrige styremøte. 
Styreleder har sendt beskjed om styrevedtaket til vår advokat. 
Advokaten har sendt brev til Basale om vårt vedtak. Vi har nå fått 
vår perm om saksgangen i retur fra advokaten. 

 
Sak 043/2005 Konstituering av styret. 

a) Nestleder: Trond Heimdal 
Sekretær: Rita Østerlie Mørch. 

b) Valg av Arbeidsutvalg (AU): 
Styreleder, nestleder og sekretær. 

 
Sak 044/2005 Arbeidsfordeling. 

Terje Hareide, som er pensjonert elektromontør har påtatt seg 
ansvaret for skifte av lyspærer og lysstoffrør i hele bygget fra 1. juni. 

 
Sak 045/2005 Valg av komiteer og arbeidsfordeling. 
   Hjemmesiden:   Trond. 
   Sikkerhet og overvåkning: Svein Hugo og Trond. 
   Brann - brannøvelser:  Svein Hugo. 
   Heis og garasjeport:  Trond m/flere. 
   Utsmykningskomite:  Rita, Anna Kristin og Kirsti. 
   P-plass og vaskeplass:  Arve, Svein Hugo og Trond. 
   Lys på P-plassen:   Greta og Trond. 
   Dugnader:    Anne Kristin, Kirsti og Greta. 
   Garasjekomite:   Greta, Kirsti og Svein Hugo. 
   Vaktmestertjenester:  Arve. 
   Inventarprotokoll:   Kirsti, Greta og Anne Kristin. 
   Nøkkelrekvisisjon:  Arve og Svein Hugo. 
   Sommerkassett:   Arve. 
   Lyspærer:    Terje Hareide. 
 

Styret kommer tilbake til andre arbeidsoppgaver/komiteer som ikke 
ble fordelt, i senere møter. 

 
Sak 046/2005 Bomiljø, trivsel, sosiale forhold i sameiet, styrets forpliktelser. 

Brev fra Per Gjertsen om feil i regnskapet og rettelse i 
årsmøtereferatet ble behandlet. Styret anser begge brevene som feil. 
I regnskapet hadde han en feil (kr. 4.000.-) som utgjorde hans 
påståtte differanse. Da denne feilen ble rettet i hans brev, ble også 
regnskapet riktig! 
 
 



Hans ønske om å rette opp en påstått feil i årsmøtereferatet blir ikke 
tatt til etterretning fra styrets side. Dette fordi vi mener, ikke å ha 
feilsitert han i referatet. Også protokollførerne går god for sin 
signatur. 
Styret vil sende ett brev til Per Gjertsen, hvor vi tilbakeviser hans 
påstander. 
 

Sak 047/2005 Innkjøp av teppefliser til reparasjoner. 
MTG har ca. 30 m2 av de teppeflisene som vi bruker i amfiet, 
liggende på lager. Disse ble vedtatt innkjøpt – Arve får fullmakt til å  
å forhandle fram en brukbar pris. 
 
 
Neste styre møte: Onsdag 15/06-05 kl. 18.00 
Ekstra styremøte: Tirsdag 31/05-05 kl. 18.00 
 
 
 
 
 

______________   ________________  ___________________ 
   Arve Tranøy       Trond Heimdal       Rita Østerlie Mørch 
 
 
 

____________________   ___________________   
        Svein Hugo Andersen    Greta Malmo 
 
 
 
  ____________________ 
   Kirsti Ingdal 


