
Referat fra styremøte Bergheim Amfi 25/2 2014 
 
Sted: Styrerommet Bergheim Amfi 
Tid: Tirsdag 25/2 2014 kl. 18:00 – 21:00 
 
Tilstede: Trond Heimdal   Styreleder  

Asbjørn Flatås   Nestleder 
Kristin Gjervan Olsen  Sekretær 
Nils Dahl   Styremedlem 
Rolf Kulseth   Styremedlem 
Brit Ellinor Vie   Varamedlem 

 
Punkt 1 Møtereferatet fra 22/01-14 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 
  Styret tok info om økonomisk status pr. 18. februar til etterretning, uten anmerkninger. 
   

Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver i h.h.t. v-plan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

04/02: Hunder og katter.   Ingen avvik 
04/02: Lekeplass månedlig tilstandskontroll Ingen avvik. 
09/02: HMS runde    Ingen avvik 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Arbeidsgruppen (T. Heimdal, A. Flatås, N. Dahl og R. Kulseth) har sett på ytterligere 
sikring av bygget: 
De foreslår ovenfor styret at det installeres GSM-åpning på garasjeport og 
hovedinngang. Saken behandles videre som egen sak. Se sak 7/2014. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak 31/2013 Døråpner og brannforskrifter. 

Bekreftelse fra dørleverandør, Nordicdoor AS, om at dørbladene til B30 dører er 
godkjent for montering av dørautomatikk, er oversendt Bergheim sone. De jobber 
videre med saken mot Hjelpemiddelsentralen.  
Saken avsluttes. 

 
Sak 3/2014 Årsmøte 2014 
  Tidspunkt: Mandag 7. april. 
  Sted: Åsvang skole. Festsalen. 
  Saker til Årsmøtet: 

- Endring i vedtektene; § 5.2.3: Ny tekst: «Budsjett for inneværende år» 
 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 5/2014 Regnskap og årsberetning 2013 
  Regnskapet for 2013 er mottatt, og behandles på et ekstra styremøte. 

Årsberetningen ble gjennomgått. 
 
Sak 6/2014 Seminar forebyggende vedlikehold 

Rolf og Trond gikk gjennom referat fra seminaret Forebyggende vedlikehold. 
Referatet legges fram på beboermøtet i etterkant av årsmøtet og vil følge med referatet 
fra dette møtet. 



Sak 7/2014 GSM-åpning av garasjeport og dør, hovedinngang 
Garasjeporten: Løsning med GSM-åpning monteres og aktuelle mobiltelefoner 
registreres i tilgangskontroll-systemet. Dagens portåpnere med grå knapper fases ut. 
Portåpnere med blå knapper opprettholdes og registreres i tilgangskontrollsystemet 
som følger med. De som ikke har åpner med blå knapper må eventuelt skaffe seg disse 
eller kun bruke mobiltelefonen.  
Dør hovedinngangen: Løsning med GSM-åpning monteres og aktuelle mobiltelefoner 
registreres i tilgangskontroll-systemet. Dagens nøkkelsystemet opprettholdes. 
Kostnad: kr. 32 198,75 inkl. mva. 
Vedtak: Løsning med GSM-åpning på garasjeport og dør, hovedinngangen bestilles.  
Kostnaden avskrives over 3 år i regnskapet. 
Fire stemte for. Nestleder Asbjørn Flatås stemte mot. 
Detaljert info til beboere sendes ut, så snart løsningen er montert og testet ut. 

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) – gjennomgås på 
nytt etter neste styresammensetning, og minst en gang i året. 

− Gjennomgang av forsikringer 
Forsøk på sammenligning av forsikringer levert av IF og 
Gjensidige. Ingen respons og intet tilbud fra Gjensidige. 
Styret følger opp og purrer Gjensidige. Pristilbud innhentes 
også fra DnB forsikring. 

− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og rettigheter. 
 

Punkt 7 Diverse 
− Gjennomgang/oppfriskning av brannrutiner i f.m. brannalarm. 

Styreleder tok en gjennomgang med styret om hvordan medlemmene 
forholder seg ved brannalarm.  
Oppsummering av spørreundersøkelsen rundt hjemmesiden. Styret er positiv 
til info fra lokalmiljøet, boligannonser, info om kjøp/salg av leiligheter. 
Beboerlisten kan også ligge på hjemmesiden, men dødsfall blant sameiets 
beboere vil ikke bli kunngjort.  

− 10 stk. bord og 60 stk. stoler er innkjøpt. 
 
Punkt 8 Sameiets hjemmeside 

- Vedtaket om GSM-åpning av garasje og dør, hovedinngang legges ut.  
- Info om innkjøp av bord og stoler vil også bli lagt ut. 

 
 
Neste styremøte:  Mandag 24. mars kl. 18:00 på styrerommet. 
 
 
 
   ____________________     ___________________     ________________________ 

Trond Heimdal   Asbjørn Flatås   Kristin Gjervan Olsen 
 
 
      _________________      ___________________ 

Nils Dahl   Rolf Kulseth 
 


