
  

 

 

          Styremøte i Risvollan Borettslag 

avholdt i borettslagets styrerom 07.04.2016  kl. 18.00 

 

 

Til stede:                     Worren Osvoll N O Berg Lervik Hammervold 

 Hagestuen  Tiller Slapø  Breivik 

 Glåmbu  

    

Forfall:                        Burkeland Estil Sørhøy Morken  

Fra adm.:                    Pedersen  Kvam    

 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig. 

 

     SAKSLISTE: 

Referatsaker:  

a. Protokoll fra styremøte 17.03.16. 

b. Referat fra møte i Representantskapet 14.03.16. 

c. Referat fra møte i NU A-feltet 14.03.16. 

d. Referat fra møte i NU C-feltet 06.03.16. 

 

 

Øvrige saker 

027/16  Forberedelse til ordinær generalforsamling 

028/16  Oppføring av terminalbygg og ny renovasjonsordning på Risvollan- videre arbeid  

029/16  Søknad om godkjenning av fjernet bod 

030/16  Spørsmål om bruke av et område på Risvollan til orienteringsløp 

031/16  Forslag til reviderte retningslinjer for oppsetting av trampoliner  

 

 

REFERATSAKER 

a. Protokoll fra styremøte 17.03.16. 

Protokollen ble godkjent. 



 

 

 

 

b.  Referat fra møte i representantskapet 14.03.16. 

Protokollen ble godkjent.  

 

c. Referat fra møte i NU A-feltet 14.03.16.  

Referatet ble tatt til underretning. 

d.   Referat fra møte i NU C-feltet 06.03.16. 

Referatet ble tatt til underretning. 

 

ØVRIGE SAKER 

 

027/16 FORBEREDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING   

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0176/12 av 04.04.16. 

 

Styret gjennomgikk forslag til styrets innstilling i saker 6 B, E og F i innkalling til 

generalforsamling.  

 

Innstilling til vedtak: 

  Sak B Representantskap 

Styret stryker valgkomiteens anmodning til generalforsamlingen om å avskaffe 

representantskapet. Administrasjonen orienterer valgkomiteens leder om styrets vedtak. 

Styret fremmer følgende forslag på generalforsmaling 2016: 

«Representantskapet legges ned fra d.d.» 

Styret ber administrasjonen utarbeider forslag til styrets merknad i saken.  

Sak E TV Risvollan 

Styret vedtar forslag til styrets merknad. 

Sak F Miljømidler 2016 

Styret vedtar forslag til styrets merknad. 

 

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.  

 

028/16  OPPFØRING AV TERMINALBYGG OG NY RENOVASJONSORDNING PÅ 

RISVOLLAN- VIDERE ARBEID  

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0168/340.10 av 31.03.16.  

 

 



 

 

 

Innstilling til vedtak:  

Styret gir administrasjonen i oppgave å fortsette arbeidet opp mot kommunen, for en endelig 

plassering av terminalbygg.  

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

029/16  SØKNAD OM GODKJENNING AV FJERNET BOD 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0154/12 av 30.03.16.  

 

Innstilling til vedtak: 

 Søknad om godkjenning av fjernet bod innvilges.  

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

030/16 SPØRSMÅL OM BRUK AV ET OMRÅDE PÅ RISVOLLAN TIL 

ORIENTERINGSLØP 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0182/702 av 05.04.16. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret godkjenner at område som omsøkt i e-post av 03.04.2016 til bruk for samlingsplass under 

kretsmesterskap i orientering 21. – 22.05.2016 godkjennes.  
 

Bruken må være uten kostnader for borettslaget. 

 
Tilrigging, bruk av utstyr og fjerning av utstyr, samt tilbakeføring av området må være etter 

avklaring/avtale med borettslagets administrasjon.  

 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

031/16 FORSLAG TIL REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR OPPETTING AV 

TRAMPOLINER 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0181/511 av 05.04.16. 

 

 



 

 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret vedtar følgende endring av borettslagets retningslinjer for trampoliner 

(Informasjonshåndboken kap. 5.23): 

 

2. Det skal søkes skriftlig om oppsetting av trampoline, og søker skal i søknaden bekrefte at 

andelseier påtar seg alt ansvar som måtte følge av bruken. Skriftlig nabosamtykke fra 

minimum 2/3 av tilstøtende naboer skal vedlegges søknaden. Hvem som anses å være 

tilstøtende naboer, vurderes av administrasjonen i hvert enkelt tilfelle.   

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Trondheim, 07.04.2016 

  

Håkon M. Worren Gunnar Osvoll Nils O. Berg                Arve Lervik 

 

Roger Hagestuen   Line Breivik          Anders Hammervold 

 

Ragnhild Tiller  Fredrik Slapø  Snorre Glåmbu          

 

 

 

Henriette H. Kvam 

sekretær 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


