
Referat fra styremøte 28/10-14 .  
 

Tid/sted: kl.18:00 – 19:45 på styrerommet. 
 

Tilstede: Trond Heimdal            Styreleder 
Asbjørn Flatås   Nestleder 
Bente Malm   Styremedlem 
Rolf Kulseth    Styremedlem 
Brit Ellinor Vie  Varamedlem 
Ingeborg Alexandersen  Sekretær  Forfall 

 
Saksliste: 
Punkt 1 Møtereferatet pr. 30/09-14 ble godkjent og signert. 
  Møtereferatet pr. 8/10-14 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Pr. 23/9: Disponible midler: Kr. 834.157,- 
Styret tok den økonomiske situasjonen til etterretning.   

 
Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

04/10: Hunder og katter.     Ingen avvik 
04/10: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
  
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Arbeidsgruppen for HMS-runde i bygget har gjennomført befaring. 
Konklusjonen ble diskutert på styremøte 30/9. Saken følges opp. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak 22/2014 Beplantning av nye busker foran høyblokken 

Styret har vedtatt at det settes av midler for beplantning av nye 
Barlindbusker foran høyblokken, i budsjettet 2015.  
Søknad fra beboer om oppsetting av gjerde foran vedkomnes 
leilighet godkjennes ikke. Brev til søker sendes med begrunnelse 
for avslaget. 

   
Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 28/2014 Representasjon på Tobb´s årlige tillitsvalgtkonferanse 

Sameiet skal være representert på Tobb´s årlige 
tillitsvalgtkonferanse. 
 

 
 
 
 



Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 
− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).  

Kapittel 5: Beslutningsmyndighet ble gjennomgått. 
− Gjennomgang av forsikringer. 
− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og 

rettigheter. 
 
Punkt 7 Diverse 

− Det er sendt forespørsel til Gjensidige forsikring om de leverer gratis 
batterier til røykvarslerne, slik ordningen var hos IF forsikring. 
Vi er lovt tilbakemelding medio november. 
 

Punkt 8 Sameiets hjemmeside 
Oppfordring til alle røykende beboere om ikke å ”sitte under” kjøkkenviften og 
røyke verken nå når vi går inn i en kaldere årstid, og ellers i året. 

 
Neste styremøte 
Tirsdag 25.11.14, kl. 18.00 på styrerommet. 
 
 
 
---------------------------------  ------------------------------------ ------------------------ 

Trond Heimdal   Asbjørn Flatås         Bente Malm 
Styreleder    Nestleder         Styremedlem 
 
 
 
-------------------------------------------    -------------------------------------- 

      Brit Ellinor Vie     Rolf Kulseth 
Varamedlem                 Styremedlem 


