
Referat fra styremøte 25/08-15  
 

Tid/sted: kl.18:00 – 20:15 på styrerommet. 
 

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

 
Saksliste: 
 
Punkt 1 Referat fra styremøte 24/6-15 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Pr. 17/08: Disponible midler: Kr. 599.089,-  
Fakturaer av litt størrelse betalt i perioden: 
Oldervik Rørservice AS: Kr. 163,375,- 
Bergheim Terrasse:  Kr. 145,984,- 
Den økonomiske situasjonen ble tatt til etterretning. 

 
Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

06/08: Hunder og katter.     Hundeurin avdekket 
i heisen ved ett tilfelle og hundeurin ved søylen i foajeen. 

06/08: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Ingen aktive arbeidsgrupper pr. tiden. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak 30/2014   Problemer med varmekabler i nedkjørsel til garasjen 

Grunnarbeidet i bakken er utført og har gått svært greit. 
Styreleder informerte om status på resterende arbeid i  
p-kjelleren. Fullføring av arbeidet har hatt et kort avbrudd p.g.a. 
at rørlegger hadde andre arbeidsoppgaver som måtte gjøres. 
Arbeidet er nå gjenopptatt og vil bli ferdigstilt I nær fremtid.  

 
Sak 9/2015 Oppfølgingssak bomiljø 

Registerte hendelser følges opp av Styret. 
 
 
 
 
 
 



Punkt 5 Nye saker til behandling 
   
Sak 13/2015   Maling av svalgang 

Noe maling av svalganger gjenstår. Noen har allerede malt selv, noe har 
vaktmester malt, men har ikke kapasitet til å male resten. Det er innhentet 
anbud på maling av resterende i høst, og styret beslutter at resten av male- 
arbeidet kjøpes. 10 % av kostnaden belastes 2015. Resterende beløp blir 
belastet 2016. 

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)  
− Gjennomgang av forsikringer. 
− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og 

rettigheter. 
Følges opp i høst. 
 

Punkt 7 Diverse 
− EL-billading i p-kjelleren. Det kalles inn til infomøte rundt saken. 

 
Punkt 8 Sameiets hjemmeside 

Resterende malingsarbeid i svalganger høy og lavblokken informeres om på 
hjemmesiden. 

 
Neste styremøte 
Tirsdag 22/9-2015 
 
Trondheim, 22/9-15 
 
 
---------------------------------   ---------------------------------------- 
Trond Heimdal, Styreleder   Asbjørn Flatås, Nestleder 
 
 
 
---------------------------------      ---------------------------------------- 
Bente Malm, Styremedlem   Rolf Kulseth, Styremedlem 
 
 
 
--------------------------------- 
Ingeborg Alexandersen, Sekretær 


