A/L Gjelleråsen Borettslag
Dato 29.juni

Nr.: 2021 - 06

Kl: 18:00 – 20.00

Møteleder: Per Arne

Sted: Styregarasjen

Referent: Terje

Til stede: Styrets medlemmer: Terje, Elisabeth Vidar, Per Arne, Rina og 1. og 2. vara Robin og Trond

Forfall:
Meldt forfall:

Saker til behandling:
Sak nr. 31/2021

Referat

Det er ikke kommet frem kommentarer eller tilføyinger/endringer til referatet

Sak nr. 32/2021

Konstituering

•

Robin og Trond som 1. vara og 2. vara, er invitert til alle styremøter, men har ikke stemmerett uten
forfall fra andre styremedlemmer.
I tillegg vil Robin og Trond inngå som medfølger på komprimator-bilen og bistå i HMS arbeidet.

•

Per Arne er styreleder, har ansvar for attestering av innkomne faktura, vedlikehold, parkering,
ansvarlig for fellesmøter med Landskronaveien og Sletta, samt styremedlem i FO.

•

Rina er ansvarlig for hengerutlån, arkivansvarlig, lekeplasser, web ansvarlig.

•

Robin og Trond deler på lyspære skiftning på garasjer og boder.

•

Vidar er ansvarlig for garasjer, vedlikehold, attestering av innkomne fakturaer og HMS ansvarlig.

•

Elisabeth er ansvarlig for nye beboere, parkering, lekeplasser og stikkveistillitsvalgte

•

Terje er sekretær, ansvarlig for garasjer, vedlikehold, har ansvar for strømavlesning, attestering av
innkommende strømregninger og fakturaer i portalen, samt møtende varamedlem i FO

Sak nr. 33/2021
•

Styret engasjer Roger Olsen til å fjerne gress langs rabatter og branngater

Sak nr. 34/2021
•

Post, attesterte regninger og informasjon

Bruksoverlating

LKV 4 er solgt for kr. 5 100 000.- til Ingvild Nysæther og Andreas Löf, og andelen overtas den
11.06.21.

A/L Gjelleråsen borettslag
Postboks 323
2001 LILLESTRØM

Org. nr.: 948 122 294
www.gjelleråsen.no

A/L Gjelleråsen Borettslag
Sak nr. 35/2021

Vedlikehold

Det er ingen nye momenter til vedlikehold

Sak nr. 36/2021

Budsjett og regnskap

Det er ikke nye momenter for budsjett og regnskap i siste periode

Sak nr. 37/2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen ble gjennomført på Olavsgaard hotell med til sammen 66 stemmeberettigete
inkludert fullmakter
Protokoll samt vedtekter, husordens regler, info om komprimator bil, og invitasjon til deltagelse facebook
gruppe deles ut i uke 26.

Terje Ferstad
(sign)

Rina Grewal
(sign)

Per Arne Voldsrud
(sign)

Elisabeth Hovstad
(sign)

Neste styremøte: tirsdag 17.august
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Vidar Myhre
(sign)

