
Referat fra styremøte nummer 05/2021  
 

___________________________________________________________________________ 

 

Organisasjon: Veigin Borettslag 

Dato:                11.05.2021 kl. 18.00 

Sted:                 Skype.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Til stede: 

 Olav Sletbakk, styreleder (møteleder) 

 Anita Kjelland, styremedlem 

Katrine Gjerdalen Foray, styremedlem  

 Morten Løken Kværnstrøm, styremedlem 

 Lars Jørgensen, styremedlem 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr. 20210034 Konstituering av nytt styre 

 
Generalforsamlingen valgte Olav Sletbakk til ny styreleder. 

Som styremedlemmer ble Anita Kjelland og Morten L. Kværnstrøm gjenvalgt, mens Katrine 

Gjerdalen Foray og Lars Jørgensen kom inn som nye. 

 

Vedtak: 

Olav Sletbakk, leder. 

Anita Kjelland, nestleder. 

Morten Løken Kværnstrøm, sekretær. 

Katrine Gjerdalen Foray, medlem. 

Lars Jørgensen, medlem. 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak nr. 20210035 Møteplan for styret 1. halvår 2021 

Vedtak:  

22. juni 

17. august 

27. september  

26. oktober  

30. november. 

___________________________________________________________________________ 

Sak nr. 20210036 Refusjon elbil-lader  

 

Det er søkt om refusjon av kr. 7000,- for utlegg til ladeopplegg for elbil. 

 

Vedtak: 

Søknaden innvilges. 

________________________________________________________________________ 



 

Sak nr. 20210037 Refusjon av kostnader til reparasjon av utekran  

 

Vedtak: 

Ifølge borettslagets vedtekter punkt 5-1 faller dette inn under andelseiers vedlikeholdsplikt. 

Andelseier må derfor bekoste reparasjonen selv.    

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr. 20210038 Søknad om ny ytterdør  

Det er søkt om bytte av ny ytterdør på grunn av skader på eksisterende dør.  

 

Vedtak: 

Styret kontakter fagperson som vurderer skaden. 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr. 20210039 Vårdugnad i koronatider  

En av tunrepresentantene har henvendt seg med spørsmål om hvordan vårdugnaden eventuelt 

kan gjøres med tanke på pandemien. 

 

Vedtak: 

Styret mener at dugnad på tunene kan gjennomføres når nødvendige smittevernhensyn er 

ivaretatt. Det er tunrepresentantenes ansvar at dugnaden arrangeres og gjennomføres iht. til 

nødvendige forholdsregler. Servering bør unngås. 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr. 20210032 Søknad lekeplass tun C      

Det er søkt om anskaffelse av lekeapparat på C-tunet, ref. vedtak i styremøte nummer 4/2021.  

 

Vedtak: 

Etter ønske fra barnefamiliene på tunet er det bevilget penger til to nye lekeapparater, 

inkludert frakt og montering. 

_________________________________________________________________________ 

 

Sak nr. 20210040 Valg av tunrepresentanter  

Tunrepresentanter skal velges for ett år. 

 

Vedtak: 

Sekretær gis i oppdrag å spørre sittende tunrepresentanter om gjenvalg, eventuelt skaffe 

erstatning. Formelt valg gjøres på neste styremøte, 22. juni. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Mvh Styret 

 

Mail: styret@veigin.no 

 

 

mailto:styret@veigin.no

