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Informasjon fra styremøtet i Bergheim Amfi 25.8.2020 
 

På grunn av smittevernhensyn ble møtet gjennomført på mesaninen 2. etasje. 
 
Til stede: Trond Heimdal Styreleder 
  Rolf Kulseth  Nestleder 
  Karin Enodd  Sekretær 
  Eva Kinn  Styremedlem 
  Einar Sørensen Styremedlem 
   
Saksliste:  
 
Punkt 1 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 9/6-20. 
  Signert og godkjent. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Økonomien er i rute. 
 
Vedlikeholdsplan  
- Ingen aktiviteter ihht Vedlikeholdsplanen utført i perioden. 
 
HMS-aktiviteter utført i siste periode 
17/8: Hunder og katter: 2 tilfeller av hundeurin i fellesarealene i sommer.  
    Ett rundt søylen i foajeen. 
    Ett på døren i hovedinngangen. 
17/8: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
 
HMS-vurderinger rundt Koronaviruset 
Vurderinger rundt koronaviruset etableres som eget punkt så lenge  
myndighetene og FHI anser spredningsfaren som stor.  
Styret forholder seg til anbefalinger og diskuterer/avklarer eventuelle lokale 
tiltak. Utførte tiltak siste periode: 
Det er bestilt to dispensere på gulvstativ. Det monteres ett i 1.etg, og ett  
ved heisene i kjelleren, eller ved dør inn fra p-kjeller. 
Styret ønsker å bidra til å minske smittefaren i bygget med dette tiltaket 
Vedtak: Tatt til orientering.  

 
Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 

Etablert arbeidsgruppe, Oppgradering av lyspunkter i 
fellesarealene, behandles i sak 11/2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak 11/2020 Oppgradering av lyspunkter i fellesarealer 
   Etablert arbeidsgruppe, bestående av Karin, Rolf og Trond, la i 
   styremøtet frem oppdatert informasjon rundt prosjektet, 
   herunder diskusjon og avklaring av finansieringsform på dette 
   prosjektet og andre kommende prosjekter. 
  Vedtak: 

Styret innstiller følgende for årsmøtet: Årsmøtet gir styret mandat til å oppta 
lån i Handelsbanken, på vegne av sameiet, kr. 3.000.000,- med en 
nedbetalingstid på 20 år. 

 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 13/2020 Flytting av plast og papp/papircontainerne 

Fra sjåførene hos TRV, er det fremkommet ønske om at plast og 
papp/papir containerne flyttes fra dagens oppstillingsplass, til 
motsatt ende av p-plassen vår, mot veien. Det skal i 
utgangspunktet ikke være noen praktiske årsaker som taler mot 
dette. Argumentene deres er utfordringen med tilgangen til dem 
på vinteren. Rygging, store biler parkert, mye snø etc. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Følges opp. 
  

Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 
- Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)  
- Gjennomgang av forsikringer. 
- Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og 

rettigheter. 
- GDPR. 
 

Punkt 7 Diverse 
- Ekstraordinært årsmøte gjennomføres 15. september kl. 18 på Mesaninen.  

 
Punkt 8 Sameiets hjemmeside 

§ Følgende saker legges ut på hjemmesiden: 
§ Punkt 2, HMS-koronaviruset 
§ Flytting av plast og papp/papircontainerne  
§ Ekstraordinært årsmøte gjennomføres 15. september kl. 18 på 

mesaninen.  
 
Neste styremøte: 29. september 
 
Trondheim 25/8-20 
Styret 
 
 
 
 
   
 


