Protokoll – web- fra styremøte 1 – 06.01.2020
Skåreråsen II Borettslag – Org. nr: 950 406 879 – Postboks 323, 2001 Lillestrøm
Fakturaadr: Skåreråsen 2 brl, Org.nr: 950 406 879, Postboks 2719, 7439 Trondheim
Sted

Skårer Terrasse 12, klokken 18:00

Styre til stede

Birgith Sørensen, Bente Strand, Anders Edvardsen, Andreas Solberg og Amanda
Ericsson

Vara til stede
Forfall og
fravær

Anne Powers

Se sakslisten for flere detaljer
Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift.

#

Beskrivelse: Styremøte 1/2020 – sak 001 til 022

1.

Forslag til dagsorden – utsendt 01.01.2020
Ønsket tillegg til dagsordenen
Vedtak
Godkjent

2.

Gjennomgang av og underskrive protokoll fra: 09.12.2019
Protokollen er fulgt opp
Vedtak
Protokollen er godkjent

3.

Informasjon fra styreleder
●
●
●
●

Oppgavelisten – avviksliste 2019, 10. Se under sakslisten. Vi er igjennom registrerte avvik.
Ny fakturaadresse – se web.
P–plasser: Har sjekket alle med 2 plasser og fått svar fra alle
Bunnledninger – ferdigbefaring 07.01 kl 0800

Vedtak
Info tatt til etterretning

4.

HMS – kontroll og vernerunde i april og oktober
Full gjennomgang er foretatt og avviksliste for oktober runden er utsendt til styret. Listen er gjennomarbeidet og
alle pkt – unntak brannkontroll – er ferdig behandlet. Avviksliste er vedlagt sakslisten
Vedtak
Info tatt til etterretning

5.

Økonomi
●
●

Totalt innestående på bank 06.01.2020: 7 MILL
Driftsregnskap utsendt
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Vedtak
Orientering tatt til etterretning
Budsjett 2020

6.

Boligbanken – ny bank som opprettes av BORI og partnere kommer i gang våren 2020, Dersom banken tilbyr
oss god nok rente flytter vi umiddelbart over kr 2.000.000
Se RB (19.12) når det gjelder kommunale avgifter fremover. Det vil si vårt langtidsbudsjett sprekker mye fra
2021. For 2020 er det OK, men deretter er det bare økt med 5% og økningen blir opp mot 18%. Vi begynner å
informere om dette fra mai. Det kan gi en ekstraordinær økning som vi må ta inn via felleskostnaden 2021.
Seniorlaget 2020 – arbeidsoppgaver

7.

● Tatt ned reservasjonstavlene – vaskerier
● Tatt ned skilt på dørene – vaskerier
Uteområder – Parkering – snørydding

8.

Vi får maks 2–3 dager før info om rydding. Eksempelvis beskjed tirsdag formiddag også rydder vi torsdag.
●
●
●

Så må plakater skrives og de må settes på alle dørene
Epost til alle sendes så fort som mulig
Facebook og web – tatt det fra Tenerife

Vedtak
Mal til oppslag er justert – denne brukes også i epost. Forskjellen fra tidligere år er at vi ikke kan parkere ved
kirken. Hvis det blir snøbrøyting mens Birgith er på ferie sørger en annen i styret for at det kommer oppslag på
alle inngangsdører. Om intet annet er avtalt sender Birgith ut epost som vanlig.
Andre saker fra beboere 1

9.

● Infosak: Forsikringssak Skårer Terrasse 16 –
Avventer endelig rapport

10.

Andre saker fra beboere 2:
Klagesak – vi har vært på befaring – klager har fått info og saken er avsluttet t
Vedtak
Tatt til etterretning. Klager er tilskrevet.

11.

Brannvern – HMS –Brannkontroll 2020
Simen Ulsnes Kristoffersen – Driftsansvarlig – Norsk Brannvern AS. Kontroll 7. januar. Info ut i henhold til
tidligere vedtak 190/19.

12.

Fellesstyret
Elbil prosjekt 1 felles – status
Akershus fylke har kommet, frist for rapportering utsatt til 28.02.2020. Siste faktura mottatt 11.12.2019. Satt opp
nytt regnskap og sendt til SÅ3 –
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Tabell og Brutto kostnad kr 381.050
Rapporter sendt fylke og kommune. Støtten enda ikke mottatt. 18.12.2019. Fortum enda ikke ferdig med
programmering

13.

Elbil 2.2 – «so far so good»
●
●
●
●

Parkering mens vi graver og jobber – fra medio august 2020 – vi spør
Foreløpig “Prosjekt- og infoplan” er utarbeidet. Sendt styret 11.12.2019
SÅ3 er invitert til møte – 13.01 – så vi kan legge frem vår informasjon
Invitasjon sendt i eposter 09.12.2019 / ekstra 18.12.
Bedt om de 6 adresser sist i oktober første 25.10 og epost senere-

Vedtak
Alle i styret møter.

14.

Bunnledning 2020 – graving foran ST 18–20 og overvann v Skårerlia 18
●
●
●

Vi har akseptert tilbudet om ekstraarbeidet i Skårerlia 18 og v Skårer Terrasse 18 –20. Vi har beregnet
kostnaden til kr 160.000 som er inntatt i budsjett 2020.
Vitek er tilskrevet at vi aksepterer og ønsker arbeidet utført avsluttet – senest 15.06
Gjennomført arbeid i 2019 kr 1.590.000 (inkludert prosjektkostnader 75.000)

Det blir ferdigbefaring 07.01.
Vedtak
Tatt til etterretning. Sluttrapport sendes ut når den mottas og siste faktura betales.

15.

Styret – planer – arbeid – møter mv
Nyttårsmiddag torsdag 09.01.2020 – Bente koordinere, avtaler og bestiller
Møtenummer

Måned

Uke

Dato

Nyttårsmiddag

01

02

09.01.2020

Styremøte 02/20

02

07

03.02.2020

Styremøte 03/20

03

10

02.03.2020

Generalforsamling 2020

04

16

15.04.2020

Styremøte 04/20

04

16

15.04.2020

●
●

Ferie i påsken: Vi lager liste i begynnelsen av mars
Birgith reiser 09.02 og kommer hjem 01.03.2020 – Tenerife

Pga generalforsamling må møtet være 02.03 og vi må skrive under årsberetning og regnskap mv – evt behandle
innkomne forslag – Forslagsfrist er 19.02

16.

Styrehonorar – for 2019 – forslaget skal legges frem på generalforsamling
Vi har budsjettert med 266.300 kr til styret – kr 22.000 til blokk og 5.000 til elbilprosjekt. SÅ3 har bekreftet at de
også betaler kr 5000 i prosjekthonorar – se også sak 21

17.

Årsberetning for 2019 – fremlegges på generalforsamling 15.04.2020
V1 vedlegges denne saksliste. Er det tilbakemeldinger/endringsforslag tar vi dem og
● Beretningen realitetsbehandles på møte 2 – 03.02.2020
Vedtak
Med unntak av økonomiavsnitt godkjennes beretningen som den foreligger
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18.

Generalforsamling sak ... innkomne forslag
5.1 – styret fremmet forslag om ny §5. Denne er godkjent 04.11.2019 (se beretning)
Andre forslag
Det er innsendingsfrist for beboere 19.02

19.

Generalforsamling valg – hvem blir med?
Birgith, Andreas, Anders og begge vara er på valg. Det må være klart svar til møtet i februar 03.02.
Valgkomiteen har møte 04.02

20.

Generalforsamling
Vi sender invitasjon til SÅ3. Styreleder og ett styremedlem. Vi oversender info om Andreas K så de kan utbetale
honorar i forbindelse med styrehonorar
Vedtak
Godkjent

21.

Generalforsamling – fordeling av honorar
Det er avsatt kr 266.300 i budsjettet. Honorar er for perioden som har gått, altså 2019. Styreleder har utarbeidet
forslag til fordeling som i sin helhet er vedlagt sakslisten.
Vedtak
Alle har gitt sitt OK til forslaget.

22.

Info/Nyhetsbrev
Tas ut fra sakslisten

Neste styremøte: 03.02.2020 – kl 18:00.

_______________________

_______________________

_______________________

Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

Anders Edvardsen
Sekretær

_______________________

_______________________

Amanda Ericsson
Styremedlem

Andreas Solberg
Styremedlem
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