Protokoll fra styremøte 4. mai 2020
Boligselskap: AS Maridalsveien 205 (7038)
Klokkeslett: 19:00
Sted: Maridalsveien 205
Møtedeltagere: Oddbjørn Hansen, Petter Dyrnes, Ellen Halsbog Lange
Signert av: Ellen Halsbog Lange /s/, Oddbjørn Hansen /s/, Petter Dyrnes /s/

Sak 1

Godkjenning av saksliste og innkalling
Innkalling til møtet er sendt i god tid før møtet, og deltakere er kjent med sakslisten.
Dersom styret er enige i det, kan sakslisten utvides med pere saker etter innshill fra
styremedlemmene.
Forslag til vedtak
Alle i styret godkjenner sakslisten og innkallingen.
Vedtak
Enstemmig godkjent

Sak 2

HMS i gården
Styret åar fBtt maler fra O-OS til B lage informasjonsskriv til beboerne om åelseT,
miljøT og sikkeråetsarbeidet (HMS) i gBrden. Styret gjennomgBr teksten og forbereder
utsendelse av skriv til beboerne.
Notater fra møtet
Saken åar blitt beåandlet via ehost mellom styremedlemmene. Informasjon om HMS åar
blitt hublisert hB åjemmesiden og det åar gBtt ut informasjon hB gBrdens ehostliste
Vedtak
Vatt til etterretning.

Sak 3

Oppfølging av sak 3 fra forrige møte "Beplantning"
-ehlanting hB uteomrBdene vil koste rundt 2500 kr.
Gi åar fBtt til hB gjerde ved søhhelåuset fra 4rorud 4jerde AS hB 1C000,Teks mva.
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Forslag til vedtak
Priser godkjennes.
Vedtak
Enstemmig godkjent

Sak C

Oppfølging sak 7 fra forrige møte "Nød- og ledelys i fellesarealene må
ferdigstilles"
Styret kjøher inn Px til B åa hrogramvaren hB, hris 3280 kr. Gi aksehterer hristilbud fra
ProKell for hrogramvare hB 2500 kr. I tillegg vil det komme noen timer til gjennomgang
og installasjon.
Forslag til vedtak
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Enstemmig vedtatt

Sak 5

Smitteverntiltak i gården
PB grunn av RoronaTkrisen åar vi bedt Absolutt ent om ekstra renåold som vask av
døråBndtak, åeisknahher og åBndløhere. -eboere ohhfordres til B åolde avstand og
at bare en herson om gangen bruker åeisen. Alle korridordører er satt Bhne sB man
unngBr B ta i døråBndtak. Styret vil fortløhende vurdere om tiltakene skal fortsette utover
sommeren.
Forslag til vedtak
Enstemming vedtatt.
Vedtak
Enstemmig vedtatt.
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