Protokoll WEB- fra styremøte 4 –
10.04.2019
Skåreråsen II Borettslag – Org. nr: 950 406 879 – Postboks 323, 2001 Lillestrøm
Fakturaadr: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381– Vika, 8608 Mo i Rana
Sted

Skårer Terrasse 12, klokken

Styremedlemmer til stede

Birgith Sørensen, Bente Strand, Andreas Solberg og Amanda Ericsson

Varamedlemmer til stede

Anne Powers

Forfall og fravær

Anders Edvardsen, Heidi Frydenberg

Konstituering
SAK
52
52.

Beskrivelse: Styremøte 4/2018 – sak 52 til 58

Konstituering av styret
●
●
●

Velkommen til et nytt arbeidsår
Velkommen til nytt varamedlem
Kort presentasjonsrunde – nytt år nye sjanser

Styreleders forslag til konstituering
●
●

Som nestleder: Bente Strand
Som sekretær:

Vedtak
Tatt til etterretning.
53.

Melding om endring til enhetsregisteret i Brønnøysund
Utgår – Bori skal bare registrere endringer via Altin
Vedtak
Forretningsfører sender meldingen til Enhetsregisteret /altinn.
Birgith Sørensen er borettslagets kontaktperson.

54.

Instruks for styrearbeid
●
●
●
●
●

55.

Ny Instruks for styrearbeid vedtatt på styremøte 2018 11 05 / GF 2019 04 10
Vedlegges dagens protokoll og fremlegges for godkjennelse – evt endringer – på
førstkommende styremøte 29.04
Alle kan komme med ønske om endringer/tillegg – sendes til styreleder så raskt som mulig.
Alle saksdokumenter sendes også varamedlemmer – kanskje ikke alt, men 90%+ og
varamedlemmer har selvfølgelig taushetsplikt på linje med styremedlemmer
Har alle har tilgang til PC eller iPad – og eventuelt printer for å komme forberedt til møtene?

Info – forretningsorden -Honorarfordeling
Vi har et fordelingsoppsett vedtatt sak 149/150 i 2014. Det gjelder inntil vi eventuelt finner noe
bedre. Grunnbeløp, oppmøtet, kontorvakter, spesialområderForslag til fordeling fremsendes styret til januarmøtet hvert år og vedtas på februarmøtet.
Utbetaling finner sted snarest mulig etter generalforsamlingen.
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Fordeling for 2018 ble vedtatt i sak 17/2019 - 01 07 (honoraret gjelder for foregående år)
Møtenummer

Måned

Uke

Dato

Styremøte 5

04

18

29.04.2019

Styremøte 6

05

20

13.05 2019

Styremøte 7

06

26

24.06.2019

Dugnad tirsdag 14.05
Team Building: (Styre + vara + senior + blokk)

56.

Tilskudd til PC eller lesebrett - se sak 42/2019
Foreslår at de som har behov for ny Laptop eller lesebrett kan få inntil kr 3000.- i støtte, dette for at
alle kan lese saksdokumenter- og alltid ha tilgang til alt og og slippe utskrifter
Vedtak;
Ovennevnte tatt til etterretning
Godkjent støtte til ett innkjøp.
Borettslaget må få originalfaktura før beløpet – kr 3000.- kan bli overført.
Det er det lille men – vedtaket må kunne godkjennes av BORI

57.

Balkong-blomster-kasser
Som alle hørte 01.04 sa Frank at han kunne ta jobben
Vedtak:
Frank og Terje gjør jobben på lav timelønn
Vi leier lift
Skriver korttids-ansatt-kontrakter og vi
Har sjekket forsikringen – den er OK

58.

Info/Nyhetsbrev
Generalforsamling - - Noe smått – hva det er plass til -

Neste styremøte: 29.04 .2019 – kl 1800
Teambuilding torsdag 13.06 kl 18:00
–––––––––––––––––––––––
Birgith Sørensen
Styreleder

–––––––––––––––––––––––
Bente Strand
Nestleder

–––––––––––––––––––––––
Amanda Ericsson
Styremedlem

–––––––––––––––––––––––
Andreas Solberg
Styremedlem
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