
Referat fra styremøte 25/11-14 kl. 18:00 på styrerommet. 
 

Tilstede:  Trond Heimdal  Styreleder 
      Asbjørn Flatås   Nestleder 
  Ingeborg Alexandersen Sekretær 
  Bente Malm   Styremedlem 

Rolf Kulseth   Styremedlem 
  
Saksliste: 
 
Punkt 1 Møtereferatet fra 28/10-14 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Pr. 18/11: Disponible midler: Kr. 972.985,-.  
Styret tok den økonomiske status tas til etterretning. 

 
Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

04/10: Hunder og katter. Hundeurin rundt søylen i foajeen er observert ved to 
tilfeller. Styret vedtar å oppfordre hundeeiere og beboere som har 
besøkende med hund til nok en gang å forhindre urinering innendørs. 
Oppfordringen vil komme på alle våre interne kommunikasjonskanaler. 

04/09: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Arbeidsgruppen for HMS-runde i bygget har gjennomført befaring. 
Forslag til skriv ble akseptert av Styret for utsending til beboerne. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
  Ingen løpende saker. 
 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 29/2014   Matteservice 

Berendsen, som er vår leverandør i dag har avtale ut september 2015. Det er 
innhentet nytt anbud fra Storvask AS. Dette viser seg å være langt mer 
prisgunstig. Før styret tar en avgjørelse, vil nytt pristilbud bli etterspurt overfor 
Berendsen.  
 

Sak 30/2014   Problemer med varmekabler i nedkjørsel til garasjen 
  Det har vært gjentatte hendelser med brudd i varmekabler i garasjenedkjørselen 

som er utbedret. Nå er det igjen oppstått feil. Ettersom dette skjer så hyppig, 
vurderes det å legge nye varmekabler i nedkjøringen. Anbud innhentes for 
fjerning av gammel asfalt, legging av nye varmekabler og nytt dekke. Både ny 
asfalt og eventuelt armert støypdekke vil vurderes. Arbeidet vil mest 
sannsynlig ikke kunne utføres før til våren 2015. Eventuelt islagte spor vil bli 
saltet og måket/brøytet ekstra. 

 
 



 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
Kapittel 6, ”Sameiermøte” i Lov om eierseksjoner 
(eiersekjonsloven) ble gjennomgått på møtet. 

− Gjennomgang av forsikringer. 
− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og 

rettigheter. 
 
Punkt 7 Diverse 

- Julegløgg blir servert på mesaninen onsdag 10/12 kl. 17:00 – 18:30. 
- Styret innvilget kr. 500 til premie på julequizen som skal utdeles på 

sameiets årlige julegløgg. 
 

Punkt 8 Sameiets hjemmeside 
  Noen av sakene fra møtet som blir lagt ut på hjemmesiden som egen sak: 

− Julegløgg blir servert i 2. etg onsdag 10/12 kl. 17:00 – 18:30.  
− Hundeurinsaken 
− Skriv fra HMS-gruppen 

 
Neste styremøte: Tirsdag 27/1-2015 Kl. 18:00. 
 
 
Trondheim, 25/11-2014 
 
 
 
 
--------------------------       -----------------------------  --------------------------------- 
       Trond Heimdal   Asbjørn Flatås     Ingeborg Alexandersen 

Styreleder      Nestleder    Sekretær 
 
 
 
 
  ------------------------------   ---------------------------- 
   Rolf Kulseth    Bente Malm 
   Styremedlem    Styremedlem 


