
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 23/10 2013 
 

Sted: Styrerommet Bergheim Amfi 

Tid: Onsdag 23/10 2013 kl. 18:00 – 20:30 

 

Tilstede: Trond Heimdal   Styreleder (ref) 

Asbjørn Flatås   Nestleder 

Rolf Kulseth   Styremedlem 

Brit Ellinor Vie   Varamedlem 

Forfall:  Kristin Gjervan Olsen  Sekretær 

Nils Dahl   Styremedlem 

Ingeborg Aleksandersen Varamedlem 

 

Punkt 1 Møtereferat fra styremøtet 26/9-13 godkjent. 

 

Punkt 2 Budsjett 
  Styret tok info om økonomisk status pr. 18. oktober til etterretning. 

   

Vedlikeholdsplan  

- Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 

  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

2/10: Hunder og katter  .  Ingen avvik 

2/10: Lekeplass månedlig tilstandskontroll. Ingen avvik. 

 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Ingen etablerte arbeidsgrupper for tiden. 

 

Punkt 4 Saksliste løpende saker 

 

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

Elsøk AS har utført deler av arbeidet. De vil utføre siste del av arbeidet, fredag 1/11. 

 

Sak 25/2013 Avtale om forvaltning Fellesområdet F6 

Signert avtale ble gjennomgått og kvalitetssikret. Styret godkjente avtalen og saken 

avsluttes. 

 

Punkt 5 Nye saker til behandling 
 

Sak 26/2013 Mail fra beboer ifm synspunkter på «blåboken» 

Mail fra beboer med oppfordring til Styret om å koordinere de sakene som omhandler 

problemer med heve -/skyvedører.  

Styrets vedtak: Styret har ikke anledning til å behandle saker som kun berører enkelte 

sameiere. Henviser i svaret til beboer til § 40 i Eierseksjonsloven og til kjennelsen i 

retten. 

 

Sak 27/2013 To tilfeller med besøk av uønskede personer i bygget 

Natt til fredag 11/10 kom en person inn via hovedinngangen. To postkasser ble brutt 

opp og  ytterligere to til ble forsøk brutt opp uten hell. Ukjent om noe er stjålet. 

I tillegg ble prøveskiltene til en bil stjålet. Dette forholdet er politianmeldt. 

Natt til fredag 18/10 kom to nye personer inn hovedinngangen. Disse gikk rett ned i  

p-kjelleren. Her ble to sykler stjålet. Eieren av den ene sykkelen har politianmeldt 

tyverier av sin sykkel. Eieren av den andre sykkel har ikke meldt seg for Styret.  

Eieren av sykkel med grønn sykkelflaske som mest sannsynlig sto i garasjedel C, bes å 

ta kontakt med Styret. 
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På bakgrunn av disse to hendelsene har Styret vedtatt å montere ett kamera som 

dekker området rundt hovedinngangen i 1. etg, slik at det kan avdekkes om 

vedkommende kommer seg inn med nøkkel eller på annet vis. 

I tillegg etablerer vi en arbeidsgruppe bestående av Nils, Rolf, Asbjørn og Trond som 

skal se på kortlesersystem på dørene inn til bygget. Vi er kjent med at dette er en sak 

som var oppe på Årsmøtet 2011, og som ble nedstemt. Arbeidsgruppen skal se på 

saken på nytt og komme med en innstilling og en konklusjon til Styret. 

 

Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

 Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 

Aktuelle paragrafer er gjennomgått de siste styremøtene.  

Ny gjennomgang av de samme paragrafene vil bli 

gjennomført ved en senere anledning slik at Styret til en hver 

tid er «oppdatert» 

 Forsikringer: Sammenligning av våre forsikringsvilkår og 

priser hos IF forsikring, mot Gjensidige forsikring, utsettes til 

neste styremøte. 

 Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og rettigheter. 

Oppdatert kontrakt innhentes og distribueres til Styret i 

forkant av neste styremøte. 

 

Punkt 7 Diverse 

 Rutinene for Sameiet Bergheim Amfi skal revideres. Styreleder går gjennom 

dagens versjon som ligger på vår hjemmeside, og gjør de nødvendige 

korrigeringene som trengs. Oppdatert/revidert versjon blir lagt på 

hjemmesiden, etter hvert. 

 Postkassene er Sameiets eiendom. Ved skade på disse, innbrudd etc, dekkes 

utbytting av fronter av Sameiet. Dette legges inn i «blåboken» som er 

distribuert til Sameiet. Oppdatert versjon blir ikke sendt ut til sameierne, men 

originalen og versjonen på hjemmesiden blir oppdatert. 

 

 

Neste styremøte onsdag 27. november kl. 1800. 

 

 

 

 

 

   ____________________     ___________________     ________________________ 
Trond Heimdal   Asbjørn Flatås   Brit Ellinor Vie 

 

 

     _____________________ 

      Rolf Kulseth 

 


