
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 26/6 2013 
 

Sted: Styrerommet Bergheim Amfi 

Tid:  Onsdag 26/6 2013 kl. 18:00 – 21:00 

 

Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder  

Asbjørn Flatås  Nestleder 

Kristin Gjervan Olsen Sekretær 

Nils Dahl  Styremedlem 

Rolf Kulseth  Styremedlem 

 

 

Punkt 1 Godkjenning av møtereferatet pr. 23/5-13. 

 

Punkt 2 Budsjett 
  Styret tok info om økonomisk status pr. 26. juni til etterretning 

   

Vedlikeholdsplan 

Ingen oppgaver ihht. vplan skal utføres i juni måned. 

 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 

Avfallssug: Avtalt møte med Eleico er utsatt pga. ferien. Arbeidsgruppa tar et 

oppfølgingsmøte om planer og framdrift i prosjektet tirsdag 13. august kl. 1200. 

Retningslinjer for Sameiet: Arbeidsgruppa tar et oppfølgingsmøte før neste styremøte.. 

 

Punkt 4 Saksliste løpende saker 
 

Sak 03/2012 Luktproblemer i korridorene 3. 4. og 5. etg. lavblokk 

Tetningslist er montert i dørkarm, i forsøk på å hindre luftlekkasje ut i korridor. 

Ingen endring. Det jobbes videre med saken. 

 

Sak 17/2013 Brudd i strømtilførsel til varmekablene i nedkjøringen til p-kjeller 

  2 av varmemattene i nedkjøringen til p-kjelleren er blitt påvist brudd i strømtilførsel. 

Elsøk AS er kontaktet for feilsøking og utbedring. 

NTE Elektro ble kontaktet for utskifting av varmekablene, men det er ikke rom for 

dette i årets budsjett. 

 

Punkt 5 Nye saker til behandling 
 

Sak 19/2013 Tilbud på HMS løsning fra Tobb AS 

Ny HMS-avtale er signert og tatt i bruk av styreleder, som tar en gjennomgang med 

Styret etter sommerferien. 

 

Sak 20/2013 Krav fra Fagforbundet om opprettelse av tariffavtale for vaktmester 

Styret aksepterer krav fra Fagforbundet i LO, Norge om opprettelse av 

overenskomst/tariffavtale for vaktmester. Sameiet Bergheim Amfi vil ikke organisere 

seg. 

Saken ble behandlet som siste sak etter at styreleder hadde forlatt styremøtet. 

 

Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

 Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven), kapittel 4 ble 

gjennomgått. 

 Gjennomgang av forsikringer utsettes til høsten. 



 Styrets og forretningsførers plikter, ansvar og rettigheter 

(kapittel 7) gjennomgås på neste styremøte. 

 

Punkt 7 Diverse 

 Maling av ytterveggene på svalgangene 6 – 11 etg. høyblokk og 4 – 8 etg. 

lavblokk. Pris på maling med nødvendig utstyr innhentet. Vaktmester utfører 

malerarbeidet. 

 Mottatt pristilbud på maling av skilleveggene på enden av lavblokken.  

Som avklart tidligere er dette et område som sorterer under fasaden, da veggen 

går sammenhengende fra leilighet til leilighet. Pristilbudet vurderes og 

avklares om anbud fra annen leverandør innhentes. 

 Ønske om fellings av 5 stk. furutrær ved enden av lavblokken. Etter avklaring 

med eier av trærne trekkes henvendelsen om felling. 

   

 

Neste styremøte onsdag 21. august kl. 1800. 

 

 

 

   ____________________     ___________________     ________________________ 
Trond Heimdal   Asbjørn Flatås   Kristin Gjervan Olsen 

 

 

      _________________      ___________________ 

Nils Dahl   Rolf Kulseth 

 


