Styremøte 6/2020
Dato: 2020.03.10
Klokken: 17:30
Tilstede:
Kari Johnsen
Eva Lundberg
Tony Wolckmar
Birthe Skifjell
May Helen Firingen
Lene Christensen

Styreleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem

Meldt forfall:

ID

Sak

Vedtak

20-45

Godkjenning av fakturaer
Fakturaer er gjennomgått på styreportalen

Fakturaer er gjennomgått
og godkjent.

20-46

Søknad om godkjenning på kommunal bosetting
Det søkes om kommunal bosetting i blokk 52 D

Søknaden er godkjent.

20-47

Renholdsplan med Metro se sak 20-43
Styret har i samarbeid med Metro inngått avtale om renholdsplan.
Blokk 51-53-55 vaskes hver mandag. Blokk 52-54-56 vaskes hver
tirsdag. Matter fjernes og i trapperom blir det ikke vasket når det
står lagret sykler, vogner ol. Hovedvask innen 1. mai hvert år.
Grundig vask av kjellergulvene 3 ganger i året

Ny renholdsplan ligger på
hjemmesiden klyve1.no.

20-48

Forslag om ventilering i oppgangene på grunn av
undertrykk

Detter er en sak vi tar tak
i og kommer tilbake til.

20-49

Møte med Takstforum
Møte fant sted 2. mars kl 14.00. Fremdrift vedrørende vindusbytte
endte med kanselering av avtalen.

Takstforum har kanselert
avtalen med Klyve1
borettslag.

20-50

Styreleders mobildata
Økning av mobildata fra 1 til 3 GB.

Økning av leders
mobildata er vedtatt.

20-51

Telefon til sekretær
Sekretær Eva Lundberg skal ha egen telefon til sekretærjobben.

Mobil til sekretær er
vedtatt.

20-52

Personvernerklæring
Ufylling av skjema

Skjema er ferdig utfylt.

20-53

Generalforsamling 2020
Styret må ha et arbeidsmøte for utfyllende kommentarer til GF
2020.

Frist for innkomne forslag
25. mars. Utsendelse til
andelseiere den 11. mars.

20-54

Rydding av fellesrom i kjeller.
Finne dato for ryddingen, lage oppslag til info.

I løpet av uke 13 skal alle
fellesrom tømmes for
skrot.

20-55

Spørsmål om egen Microsoft konto fra bomiljøkomiteen

Open Office er installert
på PC til
Bomiljøkomiteen.

20-56

Låneopptak i forbindelse med utskifting av vinduer,
drenering, ventilasjon og nytt inngangsparti.

Styret kontakter
økonomiavdeling på SBBL
for beregning av
felleskostnader.

Møtet var ferdig: 20:45
Neste møte:
2. april kl 1730

