
Referat fra styremøte 24/03-15 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. 17/03: Disponible midler: Kr. 1.096.526,-.  
Styret tok den økonomiske status tas til etterretning. 

 
Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode    

04/03: Hunder og katter.     Ingen avvik. 
04/03: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Mottatt pristilbud fra NTE Elektro og Fjeldseth AS, Pristilbudene ble 
gjennomgått. I påvente av pristilbud fra Nidarvoll Bademiljø på vannbåren 
snøsmeltingsanlegg, utsettes saken til neste styremøte. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
   
Sak 29/2014   Matteservice 

Ny leverandør av matter i fellesarealene er f. o. m. 27/3, Storvask AS. 
Mattene vil byttes hver 14. dag, slik som før. Antall matter er opprettholdt.  
Prisen er betydelig billigere. 
Saken avsluttes. 

 
Sak 30/2014   Problemer med varmekabler i nedkjørsel til garasjen 
  Ref info fra arbeidsgruppen. 
 
Sak 01/2015   Årsmøtet 2015. 
  Alt klart til Årsmøtet. Kaffebrød, kaffefløte og noe smågodt kjøpes inn. 
  Stoler og bord blir utplassert på formiddagen, samme dag. 
 
Sak 5/2015 Mail mottatt fra beboer rundt synspunkter/påstander rundt 

ventilasjonsanlegget i bygget 
Styret inviterte beboer til et ”oppklaringsmøte”  
Foreslåtte tidspunkt passet ikke for beboer. Saken utsettes til 
over Årsmøtet. 

 
 



Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 7/2015 Forespørsel om montering av plombert brannvindu i disprom i leilighet 

Styret ønsker ikke å ta stilling til saken, før seksjonseier har gjennomført 
nødvendige søknader hos bygnings og brannmyndigheter.  

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
Kapittel 6 Sameiermøte gjennomgått. 

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

rettigheter. 
 
Punkt 7 Diverse 

- Styret tok en vurdering på behovet for skallsikring i bygget og om dagens 
låssystem fungerer etter hensikten. Konklusjonen ble at normal årlig 
vedlikehold på sylindere som er mest belastet i hoveddører videreføres. 
Ytterligere skallsikring av bygget anses ikke som nødvendig foreløpig. 
Styret vil ha fokus på saken og gjøre ”løpende” vurderinger fremover. 
 

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

− Ny leverandør av matter i fellesarealene.  
Storvask AS vil fra 26/3 bytte matter hver 14. dag.  

 
 
Neste styremøte: Tirsdag 28/4-2015 Kl. 18:00. 
 
Trondheim, 24/03-2015 
 
 
 
------------------------------   -------------------------------        -------------------------- 
     Trond Heimdal    Asbjørn Flatås     Bente Malm 
        Styreleder           Nestleder    Styremedlem 
 
 
 
  ------------------------------    -------------------------------- 
   Rolf Kulseth     Brit Ellinor Vie 
   Styremedlem       Varamedlem 


