
Referat fra årsmøtet 2007  
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  18.04.2007 kl. 18.30  
   
  63 stemmeberettige til stede og 1 fullmakt innlevert. 
  Totalt 79 fremmøtte. 
 
Sak 1  Åpning – velkomst. 
  Styreleder Trond Heimdal åpnet møtet og 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 
 b) Protokollfører:  Rita Østerlie Mørch 
 c) Stemmetellere:  Greta Danielsen og Arve Haugen 
 d) Undertegning protokoll: Ottar Inge Eggen og Randi Hagen 

Registrering av fremmøtte ble utført av Greta Malmo og Anne Kristin Singstad. 
 
Sak 4 Årsberetning for 2006 fra Styret. 

Styreleder leste den utsendte Årsberetningen i sin helhet og oppfordret til 
spørsmål fra salen etter hvert punkt. Han gikk deretter gjennom de viktigste 
sakene i 2006:   

• Lyssetting av parkeringsplassen ble en stor investering og en stor 
suksess.  Den nedsatte lyskomite var effektiv og gjorde et godt stykke 
arbeid. 

• Peisen i foajéen har fått ny, elektrisk innsats og blir nå brukt. 
• Opprydding i P-kjeller ble gjennomført, noe som var nødvendig, 

brannteknisk og estetisk. 
• Det ble avholdt 1 felles-dugnad, med godt resultat. 
• Vannavløp i svalgangene lavblokk er montert. Kommentar fra salen: 

En eier i 6. etg. klager på fortsatt vannansamling og en eier i 6. etg. 
høyblokk har lekkasje ved vann-nedløp. Dette vil bli sett på og tatt 
hånd om. 

• Test av brannmeldere/summere i desember var vellykket. Feil 
avdekket kun på 2 meldere, disse ble skiftet ut. Kommentar fra salen: 
Hvem skal kontaktes ved brannalarm? Styret vil revidere pkt. 1.1 i 
dokumentet ”Rutiner for Sameiet Bergheim Amfi”, samt evt. endre på 
allerede opphengte plakat ved brannalarmsentralen i 1. etg. 

• ”Rutiner for akutte hendelser og generell info. rutiner” er utarbeidet og 
utdelt til samtlige husstander i Sameiet. Rutinene oppdateres 
fortløpende. Forslag fra salen: Dokumentet legges på hjemmesidene 
våre og oppdateres fortløpende også der (www.bergheimamfi.no). 

• Velkomstbrev til nye beboere er utarbeidet og tatt i bruk. Kommentar 
fra salen: Hagen i leil. 23 og Danielsen i leil. 63 har ennå ikke mottatt 
brev. 

• Gavesjekker til de faste hjelperen på huset: Martha Johanson og Lars 
Nypan for gartnerarbeid, Terje Hareide for lysoppfølging, Ole 
Antonsen, Tormod Wangberg, Olav Svee og Kjell Øien for div. 
vaktmesterarbeid. Vel fortjent ros og applaus til dem alle! 

Til slutt ble det påpekt fra salen at styrereferatene ikke er blitt lagt ut på 
hjemmesidene våre som det ble vedtatt på Årsmøtet 2006 – noe Styreleder 
øyeblikkelig beklaget. Dette er en ren forglemmelse og vil selvfølgelig bli rettet 



opp. Styret foreslo et tettere samarbeid med beboerne på f.eks. slike – og 
andre - saker ved en lapp i Styrets postkasse nr. 130 eller ved direkte kontakt 
med et av styremedlemmene. 
 
Deretter ble Årsberetningen godkjent. 

 
Sak 5  Regnskap for 2006 

Revisjonsberetning for 2006 ble opplest.  
Ved gjennomgang av regnskapet for 2006 var det spørsmål om beløpet 
340.311 på kortsiktig gjeld. Det er leverandørgjeld som ikke forfalt før i jan. 
2007. Overskuddet på 295.120 ble enstemmig overført til annen egenkapital. 

  Regnskapet for 2006 ble deretter godkjent. 
  Styrehonorar kr. 85000,- for foregående periode ble godkjent. 
 
Sak 6  Budsjett for 2007 

Under behandlingen av budsjettet ble det stilt spørsmål om Styret hadde 
medregnet økningen på kr 99,- (Canal Digital) i fellesutgiftene, noe som er 
gjort. Budsjettet for 2007 ble deretter godkjent. 

 
Sak 7  Forslag fra Styret 

Styret foreslo at plassen som i dag er merket med HC1 i parkeringskjelleren 
gjøres om til felles av- og pålessingsplass.  
Vedtatt mot 1 stemme. 

 
Sak 8  Innkomne forslag 

Rita Ø. Mørchs forslag om at hundelufting går via garasjen for å bedre 
renholdet på huset ble vedtatt mot 1 stemme. 

 
Sak 9  Valg 
  Valgkomiteens innstilling: 

a) 2 styremedlemmer for 2 år:   
Trond Rosten Sedeniussen (leil. 7) 
Eva Kinn (leil. 125) 

b) 2 varamedlemmer for 1 år (rangeres):   
nr. 1 - Terje Hareide (leil. 90) 
nr. 2 - Rita Riksaasen (leil. 114) 

c) 2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år: 
     Rita Østerlie Mørch (leil. 113) 
  Inga Wikdahl (leil. 52) 

Det fremkom sterk kritikk fra Olaug Gjertsen og Kjell Øien mot at et medlem 
fra Styret (Rita Ø. Mørch) skulle gå fra Styret og inn i valgkomiteen, mens 
valgkomiteens formann presiserte at valgkomiteen så på styre-erfaringen som 
en fordel og videreføring av kompetanse. Kritikerne kom ikke med forslag til 
motkandidater.  
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt (mot 3 stemmer på R. Ø. Mørch). 

 
Møteleder Trond Heimdal takket for fremmøtet og hevet møtet kl. 21.00. 
 
 
 
 
    ____________________________ 

Rita Østerlie Mørch (referent) 
 
________________________________  _______________________________ 
Ottar Inge Eggen     Randi Hagen 

 


