Referat – styremøte i Solbakken 2 sameie Nr. 4-2016/2017
Sted:
Tid:

Hos Ikram Celik i nr 6 B
Torsdag 2 juni kl 18.00

Neste møte:

Torsdag 8 september

DELTAKERE:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ann-Mari Niltveit
Ikram Celik
Anne Sydness
Cato Antonsen
Jon Opøien

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat:




Godkjenne innkalling
Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.
Godkjenne saksliste
Den utsendte saksliste ble godkjent uten bemerkninger.
Godkjenne siste referat og signere dette.
Referatet fra forrige møte ble godkjent ved signering.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.
nr.

Sak



5-16/17
Oppfølging



9-16/17
Oppfølging



10-16/17
Oppfølging



11-16/17
Oppfølging

13-16/17



14-16/17



Frist

Vi bestemte hvordan bygge tak over postkassene. Ikram, Cato og Ann-Mari
møtes en ettermiddag og ordner dette så fort vi får leksanplatene.
Arbeidet er utført.
Ikke kommet noe videre med HMS sikring av lekeplass, oppfølging neste
møte.

Ansvar

ALLE

Vi gikk for at Niwi skulle utføre jobben med vask av søppelskur. Ann-Mari
gir beskjed og følger opp dette.
Utvendige stoppekraner. Ikram og Ann-Mari tok en ettermiddag ute og vi
lokaliserte 2 av de savnede kraner, dermed er det kun 1 som ikke er funnet.
Vi må få anbud fra minst 3 rørleggerfirma på de 2 vi vet må repareres.
Ann-Mari tar kontakt med noen og vi får se på anbudene og bestemme
videre saksgang på dette.

AMN

Vi satte opp disse datoer for høstens møter: torsdag 8/9, torsdag 6/10,
torsdag 3/11 og torsdag 1/12.
Cato skal skrive brev til de som har byttet vinduer

CATO

Eventuelt:
Saksnr.

15-16/17

Vedt.
nr.

Sak



Frist

Ansvar

Ny avtale med Canal Digital. Cato har vært i kontakt med CD og forhandlet
frem en ny avtale. Styret bestemmer seg for at forslaget om økt
netthastighet til samme pris som i dag er den løsningen vi går for. Ny avtale
med CD signeres.
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_______________________________________
Ann-Mari Niltveit, styreleder

_______________________________________
Ikram Celik, styremedlem

_______________________________________
Anne Sydness, styremedlem

_______________________________________
Cato Antonsen, styremedlem

_______________________________________
Jon Opøien, styremedlem
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