
   

 

Styremøte i Risvollan Borettslag 

         avholdt i Risvold 17.06.2021  kl. 18.00 

   

Til stede:                     Hagestuen Morken   Aalberg Bendiksen 

 Finserås Burkeland Kvam  

  

Forfall:                      

 

Fra adm.:                    Kvam  Pedersen  

 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.   

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.  

 

Saksliste:  

Referatsaker:  

a. Protokoll fra styremøte 19.05.21 

b. Referat fra møte i NU A-feltet 18.05.21 

c. Referat fra møte i NU B-feltet 18.05.21 

d. Referat fra møte i NU H2-20 10.05.21 

e. Referat fra møte i NU E-feltet 31.05.21 

 

 

Øvrige saker 
044/21  Prøveprosjektet i H2- status og informasjon  

045/21  Evaluering av ordinær generalforsamling 

046/21  Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av Informasjonshåndboken  

047/21  Opprettelse av redaksjonskomite – ny hjemmeside 

048/21  Søknad om dispensasjon for å beholde stikkontakt i garasje for lading av el-bil 

049/21  Bruk av parkeringsplass for hensetting av bildelingsbil, Otto Mobility AS 

050/21  Spørsmål om flytting av søppelcontainere ved C6, felt C 

051/21  Ønske om etablering av teepads og skilting ved frisbeeutkastene 

 

 

REFERATSAKER 

 

a. Protokoll fra styremøte 19.05.21 

Protokollen ble godkjent. 



 

b.  Referat fra møte i NU A-feltet 18.05.21 

Referatet ble tatt til underretning. 

 

c.  Referat fra møte i NU B-feltet 18.05.21 

Referatet ble tatt til underretning. 

 

d.  Referat fra møte i NU H2-20 10.05.21 

Referatet ble tatt til underretning.  

 

e.   Referat fra møte i NU E-feltet 31.05.21 

Referatet ble tatt til underretning. 

 

Agenda til styremøte er ikke lagt ut på hjemmesiden. Dette er avglemt av daglig leder.  

 

ØVRIGE SAKER 

 

044/21 PRØVEPROSJEKTET I H2- STATUS OG INFORMASJON  

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0474/511H2-20 av 08.05.21 samt muntlig 

presentasjon av Ulf Roar Aakenes fra Enoco.  

 

Innstilling til vedtak: 

 Styret tar framlagt orientering om status for forsøksleiligheter pr 17.06.2021 i H2 til 

etterretning. Enoco inviteres til nytt møte når ett års testresultat foreligger.  

 

Innstillingene ble enstemmig vedtatt.  

 

 

045/21 EVALUERING AV ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0475/12 av 09.06.21. 

 

Innstilling til vedtak: 

 Ekstraordinær generalforsamling planlegges til oktober/november 2021, da som en hybrid 

løsning. Styret ber om at samarbeidspartnerne utfordres med tanke på muligheter for 

benkeforslag i avstemmingsløsning, samt muligheter for diskusjon og stille spørsmål 

elektronisk underveis.  

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

046/21 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE FOR GJENNOMGANG AV 

INNFORMASJONSHÅNDBOKEN  

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0454/610 av 31.05.21. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret oppnevner Inger Finserås og Roger Aalberg til å representere styret i arbeidsgruppen 

for gjennomgang av Informasjonshåndboken.  

 



 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

047/21  OPPRETTELSE AV REDAKSJONSKOMITE – NY HJEMMESIDE  

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0455/624 av 01.06.21. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret  oppnevner Kari Morken og Kristian Bendiksen til å representere styret i 

redaksjonskomiteen for ny hjemmeside for Risvollan Borettslag- 

 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

048/21 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BEHOLDE STIKKONTAKT I 

GARASJE FOR LADING AV EL-BIL 

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0470/511B av 08.06.21. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret fastholder kravet i sak 091/18 om at stikkontakter tilknyttet parkeringsplassene i 

fellesgarasjene må fjernes, herunder alle som er montert/blir ettermontert med unntak av de 

som monteres i borettslagets regi.  

Vedtaket tilsier at beboer som har parkeringsplass i fellesgarasje B7 må sørge for at dette 

gjøres innen rimelig tid. Administrasjonen følger opp vedtaket. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

049/21 BRUK AV PARKERINGSPLASS FOR HENSETTING AV BILDELINGSBIL, 

OTTO MOBILITY AS 

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0471/701 av 08.06.21. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

             Styret innvilger 2 p-plasser på taket av parkeringshuset på E-feltet for Otto Mobility AS. 

 Otto Mobility AS betaler leie tilsvarende p-plass i garasje.  

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

050/21  SPØRSMÅL OM FLYTTING AV SØPPELCONTAINERE VED C6, FELT C 

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0472/511C av 08.06.21. 

 



 

Innstilling til vedtak: 

Styret ber administrasjonen flytte restavfallscontainerne til egnet sted, etter nærmere avtale 

med naboutvalget på C-feltet og Trondheim Renholdsverk. 

  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

051/21 ØNSKE OM ETABLERING AV TEEPADS OG SKILTING VED 

FRISBEEUTKASTENE  

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0473/511D av 08.06.21. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret fastholder sitt vedtak i sak 043/16 fra møte 26.05.16, og avslår etablering av teepads 

på frisbeebanen.  

Styret godkjenner at det kan monteres skilt/piler som viser kasteretning, samt montering av 

2 stk. skilt med ordensregler i starten og slutten av løypa. Skilting ut over det tillates ikke.  

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

Trondheim, 17.06.2021 

 

 

Roger Hagestuen  Kari Morken      Roger Aalberg      Inger Finserås 

 

Kristian Bendiksen                Susan Burkeland     Roger Kvam  

 

 

Henriette H. Kvam 

sekretær 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


