
Referat fra årsmøtet 2008 
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  15.4.2008 kl. 18.30 – 20.10 
   
  49 stemmeberettige til stede. 
  Totalt 69 fremmøtte. 
 
Sak 1  Åpning – velkomst. 

Styreleder Trond Heimdal åpnet møtet, ønsket velkommen og presenterte det 
sittende styret. 

 
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:  Eva Kinn 
 c) Stemmetellere:  Lars Nypan og Laila Haugland   
 d) Undertegning protokoll: Turid Hansen og Olav Svee 

Registrering av fremmøtte ble utført av Greta Malmo og Anne Kristin Singstad. 
 
Sak 4 Årsberetning for 2007 fra Styret. 

Styreleder oppfordret til spørsmål fra salen etter de enkelte punkter og leste 
så årsberetningen i sin helhet.  
Styrets forslag til overføring av Sameiets overskudd for 2007 på kr.130.454 til 
annen egnekapital ble godkjent. 
 Deretter gikk styreleder gjennom de viktigste sakene i 2007:   

• Ekstra sikring av rekkverket i trappegangen etter fallulykken høsten 
2006 ble utført våren 2007. 

• Lysene i heisene er nå omsider justert og fungerer tilfredsstillende. 
Fem års forhandlinger med heisleverandøren, som forøvrig dekker 
omkostningene med justeringene, har omsider ført frem. 

• Komplett minipakke fra Canal Digital ble installert 1. april, og vi er nå 
klar for det digitale bakkenettet. 

• Det ble avholdt to vellykte dugnader i 2007, én på våren og én på 
høsten, og container ble bestilt til begge. Dette opplegget for dugnader 
ønsker vi å videreføre. 

• Sameiets gode hjelpere ble som vanlig berømmet for sin uvurderlige 
frivillige innsats til fellesskapets beste: Martha Johanson og Lars 
Nypan for arbeidet med beplantningen, Terje Hareide som ”lysmester”, 
samt ”gutta” som tar seg av diverse praktiske oppgaver. Alle fikk stor 
og velfortjent applaus fra beboerne. Styreleder opplyste så at tidligere 
praksis med utdeling av sjekk på årsmøtet ville bli erstattet med annen 
belønning/gave, og at dette var avklart med de involverte.  

• Sosialt samvær i BergheimTerrasse sine lokaler ble igangsatt høsten 
2007, etter forslag fra beboermøtet 2007. Anne Kristin Singstad og 
Helga Heimdal, deretter Marta Johanson og Marit Bjørgan, tok på seg 
ansvaret for de første samlingene. Oppslutningen har vært god og 
sammenkomstene fortsetter. 

• Snøbrøytingen ser nå ut til å fungere tilfredsstillende, etter bytte av 
snøbrøyter høsten 2007. Det er nå TOBB Service som har ansvaret for 
arbeidet. 



• Fellesarealet F6 ble av praktiske grunner overskjøtt til Sameiet 
Bergheim Terrasser, under forutsetning av at beboerne i Bergheim 
Amfi fikk beholde alle rettigheter i forhold til gjeldende avtale. 

• Redskapsboden er ryddet og nytt utstyr innkjøpt. Dette kan beboerne 
låne. Kvitteringsmappe er hengt opp og husnøkkelen går til 
hengelåsen på boden. 

• Diverse utbedringer gjennomført i 2007: Varmekabler i taket på 
glasshuset i 6.etg. er montert, alle rømningsdørene i stål er slipt og 
pusset opp. Disse sakene er akseptert som reklamasjonssaker. 

• Også i 2007 ble det arrangert en vellykket julegløgg i foajéen. 
• Luktplager i sluk og ventilasjonsanlegg ble kartlagt på forsommeren 

2007, og detaljert oversikt overlevert Veidekke AS. Utbedringene er 
ikke avsluttet og saken følges opp. Forslag til ”brukerveiledning” er til 
vurdering hos Styret. 

• HC1 er omgjort til kortidsparkering/av-og pålessingsplass. 
• Branninspeksjon ble gjennomført høsten 2007. Veidekke har mottatt 

rapporten og er i gang med pålagte utbedringer. 
• Hovedsikringen i p-kjelleren er byttet ut og fungerer nå bra. 

Utskiftingen ble akseptert som reklamasjonssak. 
Styreleder leste så listen over ”Smått og stort” som styret har gjennomført i 
løpet av året. 
Deretter ble Årsberetningen godkjent. 

 
Sak 5  Regnskap for 2007 

Revisjonsberetning for 2007 ble opplest.  
Ingen hadde kommentarer eller spørsmål til regnskapet for 2007 som så ble 
godkjent.  

  Styrehonorar for foregående periode kr. 85.000,- ble godkjent. 
 
Sak 6  Budsjett for 2008 

Styreleder redegjorde for en feil fra forretningsfører vedrørende kabelavgift, 
som medfører endring i det vedlagte budsjettforslaget for posten innkrevne 
felleskostnader fra 1 966 212 til 1 840 824 og dermed en endring i 
årsresultatet fra 249 490 til 124 102.  
På spørsmål fra salen om Styret har vurdert langtidsbudsjett, oppdatering av 
vedlikeholdsplan og vedlikeholdsfond, opplyste styreleder at langtidsbudsjett 
er tegnet med TOBB, at vedlikeholdsplanen er oppdatert og at den årlige 
overføringen til egenkapital bidrar til et betydelig vedlikeholdsfond. Dette betyr 
at Sameiet har en sunn økonomi.  
Budsjettet for 2008 ble deretter godkjent, med de justeringer som følger av at 
innkomne forslag blir vedtatt. 
 

Sak 7  Forslag fra Styret 
- Oppgradering av garasjeporten. Etter mange innspill og ulike forslag fra 

salen ble styrets forslag vedtatt med akklamasjon. 
- Styret forslo møtehonorar på kr. 500,- for varamedlemmer når disse blir 

innkalt ved forfall. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 8  Innkomne forslag 
- Forslag fra Rita Mørch om noen timers fast vaktmestertjeneste. Flere 

innspill fra salen slo fast at forslaget hadde mye for seg, men trengte 
bearbeiding. Ingen stemte for vedtaket ved avstemning, men styret ble 
oppfordret til å arbeide videre med vaktmesterspørsmålet. 

 
- Forslaget fra Per Gjertsen om å velge en prosjektgruppe for å kartlegge  

gjenværende feil/mangler i sameiernes seksjoner ble ikke vedtatt.  
1 stemte for forslaget. 
 

- Forslag fra Ingvald Sivertsen, Inga Wikdahl, Rita Østerlie Mørch om 
heving av den årlige godtgjøringen til styreleder fra kr 50 000,- til kr 
60 000,- med indeksregulering annen hvert år, ble enstemmig vedtatt. 

   
Sak 9  Valg 
  Valgkomitéens innstilling: 
  a) Styreleder for 2 år   Trond Heimdal leil.116 - gjenvalg 
  b) 2 styremedlemmer for 2 år Tove Tronvold leil.118 - ny  
       Sverre Pettersen leil.105 - ny 
  c) 2 varamedlemmer for 1 år  1. Terje Hareide leil. 90 - gjenvalg 
       2. Rita Riksaasen leil. 114 - gjenvalg 
  d)1 medlem til valgkomitéen for 2 år Svein Kolmannskog leil.126 – ny 
   
  Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder takket avtroppende styremedlemmer med blomster og ønsket de nye velkommen. 
Møtet ble hevet kl.2010. 
 
 
 
 
 
    ____________________________ 

Eva Kinn (referent) 
 
________________________________  _______________________________ 

Turid Hansen      Olav Svee 
 

 
 
 


