
Referat fra styremøte 30/09-14 .  
 

Tid/sted: kl.18:00 – 20:30 på styrerommet. 
 

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

Saksliste: 
Punkt 1 Møtereferatet pr. 19/08-14 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Pr. 23/9: Omløpsmidler – kortsiktig gjeld: Kr. 743.839,- 
Styret tok den økonomiske situasjonen til etterretning.   

 
Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

04/09: Hunder og katter.     Urinering rundt 
søyle i foajeen avdekket ved ett tilfelle. 

04/09: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
16/09: Rensing av sluk på svalganger.   Ingen avvik. 
16/09: Rensing av sluk foran blokken.   Ingen avvik.  
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
HMS-runde i bygget er gjennomført av arbeidsgruppen. Ved gjennomgang av 
bygget ble en del forhold påvist som kan være til hinder for 
ambulansetransport, brannberedskap og utgjøre fare for små barn. Det skal 
utarbeides generelle retningslinjer som det forventes at beboerne følger opp. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak 22/2014 Beplantning av nye busker foran høyblokken 

Priser på Barlind er mottatt fra Lars Nypan.  
Avklares i sak 24/2014. 
Søknad fra beboer om oppsetting av nytt høyere stakittgjerde 
foran leiligheten sin i 1. etg. følges opp videre i etterkant av 
budsjettmøtet. 

 
Sak 24/2014 Budsjett 2015 

Nestleders budsjettforslag ble gjennomgått. Det er behov for diverse 
vedlikehold, utbedringer og innkjøp og det ble diskusjon omkring prioritering 
og postering av de ulike punkt for å få budsjettet i balanse. Styret vedtok å ha et 
eget budsjettmøte 8/10-1414. kl 19:00. Nestleder setter opp to nye alternativ ut 
fra møtediskusjonen, som forberedelse til budsjettmøtet. 

 
 



Sak 25/2014 Nytt ringeklokketablå 
Ringeklokketablå er byttet. Utseende er identisk med tidligere 
tablå, men innvendig skal det være utbedret og mer robust. 
Ingen klager på vårt nye tablå, siden installeringen.  
Saken avsluttes. 

   
Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 27/2014 Dørautomatikk 

På bakgrunn av nye forskrifter/krav rundt montering av 
dørautomatikk på eksisterende innerdører, ble det vedtatt at det 
ikke er Sameiets ansvar å legge til rette for beboere med 
særskilte behov i Sameiet. Styret vil i utgangspunktet ikke nekte 
den enkelte beboer og legge til rette for å gjøre endringer i 
fellesarealene, f. eks. montering av dørautomatikk i sin etasje, så 
fremt det ikke er til hinder for andre beboere eller forringelse av 
bygget generelt. 
Forutsetningen er at beboere har fått godkjent tilrettelegging og 
tilpasninger fra offentlige myndigheter. 
 

Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 
− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Det ble startet 

en gjennomgang av Innledende bestemmelser, kap.1 
− Gjennomgang av forsikringer. 
− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og 

rettigheter. 
 
Punkt 7 Diverse 

− Biltilhenger for vaktmester. Tenkt plan på løsning ble presentert for 
Styret. Styret besluttet å inngå en leieavtale med vaktmesteren om leie 
av vaktmesters tilhenger til bruk for sameiets formål etter behov. 
 

Punkt 8 Sameiets hjemmeside 
Retningslinjer for å unngå hindre i fellesarealene (punkt 3) er aktuelt å legge ut 
på hjemmesidene når de er utarbeidet. 

 
Neste styremøte 
Tirsdag 28.10.14, kl 18.00 på Styrerommet. 
 
 
 
---------------------------------  ------------------------------------ ------------------------ 

Trond Heimdal   Asbjørn Flatås         Bente Malm 
Styreleder    Nestleder         Styremedlem 
 
 
 
-------------------------------------------    -------------------------------------- 

      Ingeborg Alexandersen    Rolf Kulseth 
Sekretær                 Styremedlem 


