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Deres ref Vår ref  

 HR\-B.14.0 Trondheim, 22.05.2013  
 J.nr.: 2013021380  
 
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 02.04.2013 
 
Til stede: Johan-Martin Danielsen, Grethe Meland, Ole Martin Næss og Karl W. Solberg 
Forfall: Inga P. Grøtte 
 
 
Sak 47/13   Referat fra forrige styremøte 
   Godkjent  
 
Sak 48/13  Innkommen post 

1. Signering av årsoppgjør. Årsoppgjøret ble skrevet ut, 
godkjent og signert av styret. 

 2. Utarbeidelse av årsberetning. Årsberetningen er utarbeidet og 
signert av styremedlemmer. 

 3. Søknad om bruksendring i leilighet. Styret godkjenner 
bruksendring mot at søker får godkjenning av Trondheim kommune 
for endringer som gjøres i bærevegger i leiligheten. Arbeidet kan 
ikke utføres før styret får dokumentasjon på godkjenning fra 
kommunen. 

 4. Søknad om bruksendring i leilighet. Styret godkjenner 
bruksendring mot at søker får godkjenning av Trondheim kommune 
for endringer som gjøres i bærevegger i leiligheten. Arbeidet kan 
ikke utføres før styret får dokumentasjon på godkjenning fra 
kommunen. 

 5. Søknad om oppsetting av stikkontakt i fellesareal i FA 46. 
Søknaden avslås, da dette er i strid med husordensreglene. 

 
Sak 49/13  Generalforsamling 6. mai 19.00  

1. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet av 
generalforsamlingen må sendes styret innen 14. april. 

 2. Status. 
• Frist for forslag 14. april 
• TOBB har ikke kontaktet valgkomite. Valgkomiteen kontaktes 

snarest og møter til samtale 9. april på vaktmesters kontor. 
• Tordenskiolds kro er bestilt, samt mat. 
• TOBB varsles av styreleder om det tekniske til 

generalforsamlingen. 
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Sak 50/13 Status ny belysning 

Alt virker som forventet. Sluttbefaring er ikke foretatt, men avtales 
mellom vaktmester og leverandør Aalmo elektro. Vaktmester lager 
også oversikt over hvor mange lyspunkter som trengs mellom boder 
på loft. 

Sak 51/13  Maling kjellere, status 

Alle kjellere er malt og sluttbefaring utføres snarest. Areal 
oppmåles av vaktmester og TM bygg. 

Sak 52/13 Nedgraving av søppelkontainere, status  

Ferdig nedgravd i Olav Engelbrektssons alle. Venter på 
godkjenning fra Trondheim kommune om nedgraving i 
Fagerheim Alle. Nye kontainere vil ikke bli utplassert før FA 
er ferdig. 

Sak 53/13  Garasjeprosjekt, status  

Forbereder sak til generalforsamling. 
 
Sak 54/13  Eventuelt  

1. Klage på dyrehold. TOBB tilskriver. 
 2. Hjemmeside. Har engasjert en person som skal jobbe med å 

utvikle hjemmesiden. 
 3. Fasttelefon og fakslinje sies opp fra 1. mai. 
 4. Klage fra styret på treningsapparater i fellesareal. TOBB tilskriver. 
 
 
Johan-Martin Danielsen           Grethe Meland                     
    sign.                                                        sign.                           
 
Ole Martin Næss  Karl Willy Solberg                
     sign.                                                       sign. 
 
 


