
  

REFERAT FRA STYREMØTE 08.11.2022   

 

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

Rolf Emilsen og Inger Orvin (referent) 

 

Forfall: Stine Sandvik 

  

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Godkjenning av innkalling  

  «   «    2: Godkjenning ar referat fra styremøte 20.09.2022 

  «   «    3:     Økonomi: 

a. Resultat pr. oktober 2022 

b. Budsjett 2023 

c. Muligheter for nedbetaling av fellesgjeld  

  «    «   4: Energianalyse 

  «    «   5: Brannvarsling – valg av leverandør (besøk av representant fra Sfty) 

  «    «   6: Garasjeprosjekt – videre framdrift og kostnader 

  «    «   7: Dugnad – oppsummering (Øyvind) 

  «    «   8: Div. meldinger til styret (Simon) 

  «    «   9: Sommerfest og andre sosiale arrangementer 

  «    « 10: Eventuelt 

  «    « 11: Beramming av neste styremøte 

   

  

Sak nr. 1: Godkjenning av innkalling 

  Innkallingen ble godkjent 

Sak nr. 2: Godkjenning av referat fra 20.09.2022 

  Referatet ble godkjent  

Sak nr. 3: Økonomi: 

a. Resultat pr. oktober 2022 

Vi vil sjekke flere banker for muligheten for bedre 

rentebetingelser. 



b. Budsjett 2023 

Sameiets inntekter er for lave i forhold til nødvendige tiltak som 

brannvarslingssystem, rehabilitering av garasjevegger og ENØK–

tiltak, uten ytterligere låneopptak. 

c. Muligheter for nedbetaling av fellesgjeld 

ABBL har nå innført muligheten for å inngå individuell 

nedbetaling av fellesgjeld, og de fleste sameier har innført 

denne muligheten. 

Vedtak: Vi informerer om alternativer og stemmer over dette på 

generalforsamlingen. 

Sak nr. 4: Energianalyse 

 ENOVA har gitt tilsagn om tilskudd til energianalyse, og det er 

berammet en befaring med Energihuset 05.12. 

Sak nr. 5: Brannvarsling – valg av leverandør (besøk av representant fra 

Sfty) 

 Ettersom budsjettet ikke dekker innstallering i år, utsettes 

installasjonen til neste år. 

 Vedtak: Vi informerer beboerne på generalforsamlingen 

Sak nr. 6: Garasjeprosjektet – videre framdrift og kostnader 

 Prosessen pågår, og vi mottar tilbud etter jul. 

 Vedtak: Prosjektet presenteres på generalforsamlingen. 

Sak nr. 7: Dugnad 

 Dugnaden, som gikk av stabelen 05.11, var effektiv og vellykket. 

 Tusen takk til alle som deltok! 

Sak nr. 8: Meldinger til styret 

 Diverse meldinger er lest og besvart. 

Sak nr. 9: Sommerfest og andre sosiale arrangementer 

 Alle beboerne fikk et skjema fra festkomiteen nylig, men få har 

svart.  Vi ønsker at alle tar seg tid til å si sin mening, slik at vi vet 

hva beboerne tenker om dette før videre jobbing. 

Sak nr.10: Eventuelt 

 Vi tenner juletreet torsdag 01.12 kl.18. Velkommen! 

Sak nr.11: Beramming av neste styremøte 

 Neste styremøte er tirsdag 10.01.2023 hos Øyvind 

  

  

 

                      



 Jon Gangdal           Øyvind Karlsen Simon Hammerstad 

 Styreleder               Styremedlem Styremedlem 

 

  

Inger Orvin  Hilde E. Myhre Stine Sandvik 

 Styremedlem Styremedlem Varamedlem 

  

   

 Rolf Emilsen 

 Varamedlem 

 


