
Styremøte 16.03.2022 
Klokken 17:15, Storstua 

 
Tilstede: Evelynn, Åmund (s), Britt (s), Bjarne (s), Erling (s) 

 
35/22 Status drift 
1. Holder fortsatt på med bekjempning av skjeggkre i H1, etterkontroll 22.03 
2. Lagt ut strømkontakt slik at det er mulig å legge strøm til riggområdet til TK Elevator 
3. Spyling / fjerning av grønske er ferdig.  
4. Begynt å kontrollere tilfluktsrommene og setter opp en status på disse fortløpende. Kontrollert H1, 
H2, H4 og L5. Mangler H3, L3 og L2.  
5. Holder på med vedlikehold og klargjøring av lekeplassene.  
6. Prosessen med HYRE biler i borettslaget er i dang. De setter opp kontrakten.  
8. Kamera til avfallstasjoner – Relisec har kontrollert og løsningen de skulle teste vil ikke virke. Her 
har driftsleder etterspurt pristilbud.  
9. Holder på å kartlegge sikringsskapene vi har i kjellerne som består av skrusikringer for å få 
pristilbud på å skifte disse.  
10. Viften i H2, går for fult døgnet rundt i for en testperiode.  

36/22 Godkjenning av saksliste og innkalling 
Vedtak: Alle i styret godkjenner sakslisten og innkallingen. 
 
37/22 Godkjenning av nye andelseiere 
Leil. nr. 246 (H1 / 2R) Fra Aroon Sarvar til Erlend Hollund  
Leil. nr. 528 (H4 / 3R) Fra Liv Sandlund til Sander Netteland og Amalie Oen Frøland 
Leil. nr. 348 (H2 / 3R) Fra Consuelo Oppedal til Maria Heltmark Stranna og Sondre Skaaraas 
Leil. nr. 100 (L3 / 4R) Fra Eva Midtvedt til André Syvertsen og Synniva Slotterø Strømskog 
Vedtak: Godkjent 4 nye andelseiere 
 
38/22 Oppfølging av saker fra forrige styremøte 
Ingen saker 
Ingen vedtak. 
 
39/22 Flytte bedriftskort driftsavdeling fra Stein Haugland til Evelynn Kristensen 
OBOS trenger et styrevedtak for å kunne åpne bankkort fra driftskontoen på Evelynn Kristensen og 
avslutte det vi har per dags dato som står på Stein Haugland.  
Vedtak: Styret vedtar at Vadmyra BRL setter opp VISA-kort i Evelynn Kristensen sitt navn, og 
avslutter det som står i Stein Haugland sitt navn.  
 
 
40/22 Generalforsamling 
- Valgkomiteen har sendt inn sin innstilling.  
- Regnskapet godkjennes digitalt, se egen sak.  
- Utlevering av beretning, prøver å få den ut fredag 25.03.  
- Passe på at OBOS legger opp beretningen korrekt og uten feilene som var i fjor. 
Fullmaktsskjema og stemmeseddel må være på hvert sitt ark, og disse må kunne rives ut av boken. 
Enten helt foran eller helt bak. 
Ingen vedtak. 

 
  



41/22 Beretning 
Gjennomgått beretningen i fellesskap.  
Vedtak: Godkjent 

42/22 Regnskap 
Gjennomgått regnskapet i fellesskap, dette var allerede godkjent digitalt fra hvert enkelt 
styremedlem.  
Vedtak: Godkjent 
 

43/22 Lys i heisgangene 
Det er kommet frem under byggemøte den 16.03.22 at TK Elevator må ha lysene og lysbryterene 
som står på veggen med heisdørene vekk. Dette følges opp på bygemøte som er om 2 uker igjen.  
Ingen vedtak 
 

44/22 Skriv og meldinger 
1. Skriv fra Vadmyra IL om å støtte nye hettegenser til alle deres medlemmer. Pris per støttespiller 
2500,-. Vedlagt ligger mail fra Kasserer i Vadmyra, og planlagt genser med forklaring. 
2. Skriv fra FAU på Vadmyra skole om å støtte digital 17 mai feiring med digital annonse som vises på 
Facebook sidene til 17 mai i Loddefjord. Vedlagt ligger mail fra Hege Hansen (FAU)  
Vedtak: Styret støtter Vadmyra IL med 2500 kroner.  
Styret støtter FAU på Vadmyra skole med annonse på 750 kroner 
 

45/22 Eventuelt 
Ingen saker 
Ingen vedtak 


