
   

REFERAT FRA STYREMØTE 20.09.2022  

 

Til stede: Jon Gangdal, Øyvind Karlsen, Simon Hammerstad, Hilde E. Myhre, 

Stine Sandvik, Rolf Emilsen og Inger Orvin (referent) 

  

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøtet 16.08.2022    

  «   «    2: Sameiets økonomi  

  «   «    3:  Styrearbeidet i KTBS 

a. Arbeidsfordeling styre- og varamedlemmer 

b. Ansvarsfordeling styret, oppgangsansvarlige og sameiere 

c. Kommunikasjonsrutiner innad og utad 

  «    «   4: Orienteringssaker 

a. ENØK-analysen og det videre arbeidet 

b. Luftelukene 

c. Takviftene 

d. Informasjonsbrosjyre til sameierne 

e. HMS-rapportering 

  «    «   5: Garasjeveggene 

  «    «   6: Brannsikkerhet 

  «    «   7: Leverandører av forsikringer og andre tjenester 

  «    «   8: Høstdugnad - vinterforberedelser 

  «    «   9: Eventuelt 

  «    « 10: Beramming av neste styremøte 

   

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøtet 16.08.2022 

 Referatet godkjennes  

Sak nr. 2: Sameiets økonomi 

Vedtak: Vi undersøker løsninger rundt individuell nedbetaling av 

sameiets fellesgjeld for å bedre vår økonomi, og vil presentere vårt 

ståsted når opplysninger er innhentet.  

 



Sak nr. 3: Styrearbeidet i KTBS 

a. Arbeidsfordeling styre- og varamedlemmer 

Vaktmester- og renholdskontakt: Simon 

Avfalls- og resirkuleringskontakter: Øyvind og Inger 

Kontakt for gressklipping m.m.: Inger 

Telenor- og bredbåndskontakt: Stine 

Kontakter for byggtekniske spørsmål: Jon og Rolf 

Kontakt for oppgangsansvarlige og estetiske spørsmål: Hilde 

Dugnadskontakt: Øyvind 

b. Ansvarfordeling styre, oppgangsansvarlige og sameiere 

Vi ønsker et møte med de oppgangsansvarlige så snart som 

mulig. 

c. Kommunikasjonsrutiner innad og utad 

Vedtak: Relevante mailer for hele styret, som bare noen av 

styremedlemmene får, skal videresendes til alle medlemmer. 

Alle styremailer innad i styret skal starte med relevante 

overskrifter for det vi vil adressere.  

 

Sak nr. 4: Orienteringssaker 

a. Enøk-analysen (ansv.: Simon og Inger) 

Vi har levert Energihuset en liste på fem punkter, som vi ønsker 

å få svar på, så som: Sparepotensialet i forhold til strømpris, 

lønnsomme tiltak for å redusere felles energikostnader, 

lønnsomme energitiltak for den enkelte sameier, generelle råd 

om energisparing i felles og private arealer og eventuelle 

støtteordninger. 

b. Luftelukene 

Lukene fungerer nå i LH 2, 4, 6 og 8 

c. Takviftene 

Takviftene er i orden og testet 

d. Informasjonsbrosjyre til sameierne 

Informasjonsbrosjyrene er ferdig og lagt i alles postkasser på 

norsk, og i tillegg på engelsk til dem som kanskje trenger det. 

e. HMS-rapportering 

Ansvarlige Jon og Simon ser på hva vi bør gjøre. 

 

 

 



Sak nr. 5:   Garasjeveggene 

Vedtak: Styret vedtok å signere en kontrakt med ABBL og sette i 

gang analysearbeidet nå, og få jobben utført neste år. 

  (ansv.: Jon og Rolf) 

 

Sak nr. 6: Brannsikkerhet 

 Future Homes inviteres til neste styremøte for å informere om 

brannvarslingssystem for hele sameiet (ansv.: Simon og Inger). 

 Vedtak: Vi vil installere brannvarslingssystem for oppganger og 

leiligheter, så alle beboere kommer seg ut i tide ved ev. brann. 

 

Sak nr. 7: Leverandører av forsikringer og andre tjenester 

 Vedtak: Vi utsetter mulig bytte av forsikringsselskap til alle skader 

etter gågateprosjektet er reparert og saken med Gjensidige er 

avsluttet. 

 

Sak nr. 8: Høstdugnad – vinterforberedelser 

 Dugnaden avvikles 5. november kl.12.00-15.00.  Meld til Øyvind 

vedr. oppgaver til, og spørsmål om, dugnaden. 

 

Sak nr. 9: Eventuelt 

a. Eiendomsoverdragelser 

Vedtak: Vi vil ikke endre vedtektene og ønsker ikke å åpne for 

eiendomsspekulanter i vårt sameie. 

 

Sak nr.10: Neste styremøte er berammet til 08.11 kl.19 hos Simon. 

 

 

 Jon Gangdal         Øyvind Karlsen       Simon Hammerstad 

 Styreleder  Styremedlem Styremedlem 

 

  

 Inger Orvin  Hilde E. Myhre Stine Sandvik 

 Styremedlem Styremedlem Varamedlem 

  

   

 Rolf Emilsen 

Varamedlem 



 


