
Referat fra årsmøtet 2006  
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  05.04.2006 kl. 18.30  
   
  39 stemmeberettige til stede og 2 fullmakter innlevert. 
  Totalt 52 fremmøtte. 
 
Sak 1  Åpning – velkomst. 
  Styreleder ønsket velkommen. 
 
Sak 2  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
  Innkallingen ble godkjent. Dagsorden ble gjennomgått og godkjent. 
 
Sak 3 Valg av møteleder, protokollfører, 2 stemmetellere, 2 til å signere 

protokoll, samt registrering av fremmøtte. 
 Følgende ble valgt: 
 a) Møteleder:   Trond Heimdal 
     Møteleder til valgene: Svein Hugo Andersen 
 b) Protokollfører:  Rita Østerlie Mørch 
 c) Stemmetellere:  Bjørg Arnhild Volden og Ingolv Høyland 
 d) Undertegning protokoll: Torunn Børresen og Bjørn Nygreen 

Registrering av fremmøtte ble utført av Greta Malmo og Anne Kristin Singstad. 
 
Sak 4 Årsberetning for 2005 fra Styret. 

Møteleder redegjorde for endringene i styresammensetningen, presenterte 
Styret og leste deretter den utsendte Årsberetningen i sin helhet. Han gikk 
deretter gjennom de viktigste sakene gjennom året; såsom overvåknings-
kamera i garasjen, utskifting av varmekabler foran hovedinngang og i 
taknedløp, montering av lys i rømningsveier, resultat av utsmykning i 
fellesarealer, V-plan, vaktmestertilknytning, dugnader og annet frivillig arbeid. 
Han informerte om garantiarbeid i forbindelse med 1 årsbefaringen som 
utestår – og at 1 årsbefaringen derigjennom ikke er avsluttet. 
Følgende kommentarer til 1 årsbefaringen: 

• Det ruster rundt topplokkene på de grønne søylene i 
høyblokka. 

• Det iser fortsatt til utenfor døren i 6. etg. fra trappehuset. Den 
utbedring som er gjort fra Veidekke er ikke tilfredsstillende. 

 
Til slutt ble det delt ut gavesjekker til Martha Johanson og Lars Nypan for 
hagearbeid, til Terje Hareide for lysoppfølging, til Ole Antonsen, Tormod 
Wangberg, Olav Svee og Kjell Øien for div. vaktmesterarbeid. Alle fikk 
velfortjent ros og applaus. 
Årsberetningen ble deretter godkjent. 

 
Sak 5  Regnskap for 2005. 

Møteleder leste revisjonsberetningen for 2005. Møteleder besvarte spørsmål 
vedr. note 7/løpende vedlikehold i regnskapet: ”Elektrikerarbeid” (div. 
oppgradering i garasjen, samt kontrollpanel til taknedløpene) og ”Andel 
vedlikehold Sameiet Bergheim Terrasse”. Vi er medeiere i området F6 og 
derigjennom pålagt å være med på vedlikehold. I 2005 ble det utført en 
omfattende oppgradering av gangstiene i tillegg til vanlig vedlikehold som 
gressklipping etc. Det ble etterlyst tinglysing av området, noe som ennå ikke 



er i orden og som Veidekke skal bekoste. Juridisk er dette overdratt fra 
Dybwad til Veidekke og formelt i orden iflg. Arve Tranøy.  
Regnskapet for 2005 ble godkjent. 

 
Sak 6   Budsjett for 2006. 

Regulering av felleskostnader fra 1. februar, samt styrehonorar for 2005 ble 
godkjent. Møteleder svarte på spørsmål vedr. budsjettposten ”Vaktmester-
tjenester” som er doblet for 2006: Dette for å ha rom for å benytte TOBB 
Service ved behov. 
Det ble levert en skriftlig kommentar til regnskapet fra Per Gjertsen ( – bør 
notatet vedlegges referatet?). Han kommenterer at det i budsjettkolonnen for 
2006 mangler avskrivninger. Han etterlyser også budsjettpost for planer om 
belysning på parkeringsplassen. Styret har valgt først å få et vedtak i Årsmøtet 
om videreføring av planene, deretter eventuelt ta en budsjettendring. 
Budsjettet for 2006 ble godkjent. 

 
Sak 7  Forslag fra Styret. 

A) Det ble full tilslutning til Styrets forslag om økning i budsjettet av 
felleskostnadene, vaktmestertjenester, løpende vedlikehold, samt renhold. 
Følgende kommentarer ble registrert: 

• Mattene fra 6. etg. og oppover er ikke inkludert i matteservicen. 
Dette skal rettes opp. 

• Håndtakene i heisene er ikke gjort fast og er derfor blitt stygge. 
Styret sørger for oppussing/utskifting/fastlåsing. 

• Funksjonsfeil på dørlås ut til 7. etg. lavblokk – TOBB Service er 
bestilt for reparasjon. 

 
B) Styret fikk Årsmøtets tilslutning til en kostnadsramme for belysning av P-
plassen på kr. 150.000,-. 
Følgende kommentarer ble registrert: 

• Kritisk til valg av lampe ”Johanna”. 
• Anbefaler en prøveoppsetting for å se både lysvirkning og evt. 

sjenanse inn i leiligheter. 
• Den allerede eksisterende belysning bør hensyntas både i 

utførelse og lysfarge (gult natriumlys foreslåes). 
• Vintervoll anbefales også som anbudsgiver i tillegg til de som 

Styret allerede har innhentet. 
 
C) Etter en del diskusjon om tema egenandeler på fellesforsikringen, ble det 
vedtatt at Sameiet dekker egenandelen for skader på bygning enten det 
gjelder fellesarealer, ytre bygningsmasse eller de enkelte leiligheter.  
Følgende kommentar ble registrert: 

• Styret undersøker om det eventuelt lar seg gjøre å koble 
fellesforsikringen sammen med den enkeltes innboforsikring 
ved overgang til samme selskap (IF) for å oppnå kun 1 
egenandel ved skade. – og eventuelt hvor mange må gå inn i 
et slikt skifte? 

 
D) Inventar-/utstyrslister tatt til etterretning – ingen kommentarer. 

 
 
 
 
 
Sak 8  Innkomne forslag. 



Per Gjertsens forslag om distribusjon av styremøtereferater ble diskutert og 
følgende ble vedtatt: 
Et tilpasset (for å ivareta personvernet) møtereferat henges opp i tavleskapet i 
1.etg. og legges ut på vår nettside etter hvert Styremøte. 

 
Sak 9  Valg. 

I fravær av valgkomiteen ledet Svein Hugo Andersen valgene ihht. 
valgkomiteens innstilling til kandidater for styre og valgkomite. 

a) Styreleder for 2 år    Trond Heimdal 
b) 2 styremedlemmer for 2 år  Anne Kristin Singstad 

Greta Malmo 
c) 2 rangerte varamedlemmer for 1 år 1 – Alfhild S. Kristiansen 

2 – Trond Sedeniussen 
d) 1 medlem for valgkomiteen for 2 år Ingvald Sivertsen 

 
 
Møteleder Trond Heimdal takket for fremmøtet og hevet møtet kl. 20.50. 

 
 
 
 
 
___________________________      ___________________________ 
Torunn Børresen    Bjørn Nygreen 
 
 
 
 
___________________________ 
Rita Østerlie Mørch 
(referent) 


