REFERAT FRA STYREMØTE I FLATÅSEGGEN BORETTSLAG
Dato:
Sted:
Til stede:

2. juli 2018 kl. 18.00
Styrerom, Nedre Flatåsveg 5C
Evelyn Jacobsen, leder
Jørgen Abrahamsen, nestleder
Terje Saasen, styremedlem
Ruth Marit Sæter, styremedlem
Kim Lekva Velve, styremedlem

Ingen forfall.

Styret var beslutningsdyktig.

Sak 50/2018
Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 51/2018
Vedtak:

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.05.2018
Protokoll fra styremøte 29.05.2018 er godkjent.

Sak 52/2018
Vedtak:

Vaktmester orienterer
Styret tar vaktmesters oppdatering pr. 2. juli til orientering.

Sak 53/2018
Vedtak:

HMS-status
Årlig kontroll av lekeplasser er utført av TOBB og mangler er utbedret. Styret tar
HMS-status pr. 2. juli til orientering.

Sak 54/2018
Vedtak:

Økonomisk status
Vi holder oss til budsjett. Styret tar økonomisk status pr. 2. juli til orientering.

Sak 55/2018 Styreleder informerer
• Overvåking i garasjeanlegg – flere kamera. Pristilbud er innhentet. Med tanke på
flere hendelser så ser vi at dette kan være greit å innføre.
• Vi oppfordrer alle beboere i 1.etg til å ordne litt utenfor porten også. Espalier fås hos
vaktmester ved forespørsel. Har ønsker og planer om en sommerfest 2019.
• Internasjonal matfest i tunet? Arrangement vil bli annonsert i god tid og er avhengig
av beboeres interesse og deltakelse.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 56/2018 Beboerperm
Muligheter for digitale løsninger som gjør at man kan laste ned oppdateringer sjøl ved
behov, og sette disse inn i perm. Årshjul som viser dato for batteriskifte – kontroll på
brannapparat mm. Vi jobber videre med utvikling her. Utbedrer web siden.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 57/2018 Søknad om refusjon ved bytte av sluk
Vedtak:
Søknad godkjent og refusjon innvilget og utbetalt.
Sak 58/2018 Søknad om dekke av ekstra utgifter ifm. motfall i sluk
Vedtak:
Søknad innvilges med kr. 5 000,-.
Eventuelt

Ledig sykkelstativ flyttes til annen inngang etter forespørsel.
Kabelabonnement – prisjustering på kr. 20,- pr. mnd. fra 1. oktober.
Neste styremøte mandag 27.august 2018 kl. 18.00.
17. sept.
22. okt.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!
Flatåseggen Borettslag
Styret

