
Referat fra styremøte 24/02-15 kl. 18:00 på styrerommet. 
 

Tilstede:  Trond Heimdal  Styreleder (ref) 
      Asbjørn Flatås   Nestleder 
  Bente Malm   Styremedlem 

Rolf Kulseth   Styremedlem 
Brit Ellinor Vie  Varamedlem 

Forfall: Ingeborg Alexandersen Sekretær 
  
Saksliste: 
 
Punkt 1 Møtereferatet fra 27/01-15 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Pr. 20/02: Disponible midler: Kr. 1.080.066,-.  
Styret tok den økonomiske status tas til etterretning. 

 
Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

04/01: Hunder og katter.     Hundeurin rundt 
søyle i foajeen ved ett tilfelle. 

04/01: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
NTE Elektro og Fjeldseth AS har vært på befaring og vil etter hvert komme 
med pristilbud. I tillegg utredes muligheten for å legge vannbåren varme, 
koblet via varmepumpe luft/vann. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
   
Sak 29/2014   Matteservice 

Brev er sendt til Berendsen om krav om heving av løpende serviceavtale med 
virkning fra 31/3-15. Tilbakemelding ikke mottatt. Ny leverandør av matter i 
fellesarealer blir Storvask AS. 

 
Sak 30/2014   Problemer med varmekabler i nedkjørsel til garasjen 
  Ref info fra arbeidsgruppen. 
 
Sak 01/2015   Årsmøtet 2015. 

• Innkallingen til Årsmøtet gjennomgått og godkjent. 
• Årsregnskap/Balansen 2014 gjennomgått og godkjent. 
• Årsberetning 2014 gjennomgått og godkjent. 
• Saker som Styret legger frem for Årsmøtet gjennomgått og godkjent. 
• Forslag til fordeling av styrehonorar gjennomgått og godkjent. 

 
 
 
 
 



Sak 02/2015   Mottatt pristilbud på maling i inngangspartiet 
  Vedtak: Styret takker ja til mottatt pristilbud fra Heimdal Malerservice AS. 
  Følgende skal utføres i foajeen: 

- Sparkling rundt ildstedet. 
- 2 strøk maling på 2 vegger. 
- Maling av søylene. 
- Utstikker kant 2. etg. 
- Pris på jobben inkl. forbruksmateriell: Kr. 19.600,- + mva. 

 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 5/2015 Mail mottatt fra beboer rundt synspunkter/påstander rundt 

ventilasjonsanlegget i bygget 
Med utgangspunkt i synspunktene og påstandene som kommer 
frem i henvendelsen fra beboer, har Styret invitert til eget møte 
for en avklaring. Saken avsluttes med dette. 

 
Sak 6/2015 Forespørsel fra beboer om særskilt behov 

Styret har mottatt forespørsel fra en beboer om bruk av Sameiets 
fellesanliggende installasjon til eget bruk.  
Styret velger å ikke gå i detaljer hva saken angår, i referatet. 
Vedtak: Styret må dessverre avvise forespørselen, da denne aktiviteten  
ikke er forenlig med boformen Bergheim Amfi representerer. 
Styret kan ikke tilrettelegge for de ulike personlige ønsker, 
behov og hobbyer den enkelte beboer måtte ha. 

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
Ingen kapitler gjennomgått på møtet.  
Kapittel 6 Sameiermøte gjennomgås på neste styremøte. 

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

rettigheter. 
 
Punkt 7 Diverse 

- Ingen saker under diverse. 
 

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

− Sak 29/2014. Ny leverandør av matter i fellesarealene.  
Storvask AS vil fra 1/4 bytte matter hver 14. dag.  

− Sak 2/2015. Foajeen vil bli malt opp. Gjelder kun området rundt 
peis/sofagruppe. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Neste styremøte: Tirsdag 24/3-2015 Kl. 18:00. 
 
Trondheim, 24/02-2015 
 
 
 
------------------------------   -------------------------------        -------------------------- 
     Trond Heimdal    Asbjørn Flatås     Bente Malm 
        Styreleder           Nestleder    Styremedlem 
 
 
 
  ------------------------------    -------------------------------- 
   Rolf Kulseth     Brit Ellinor Vie 
   Styremedlem       Varamedlem 


