
MØTEREFERAT 

Styremøte 6 - ekstraordinært, 2020/21 

Når: 20.10.2020, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia 

Møteleder: Linn 

Referent: Julius 
 

Til stede: Siw, Julius, Fanny, Fredrik, Tonje, Gunnar, Linn  

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. Tidsfr. 

6.1 

Innkommen post 
-Thoralf Bergersen har påtatt seg ansvaret for å sjekke postboksen 
jevnlig. Ingen innkommen post.  
 

Thoralf  

6.2 

Vedtak signaturrett og oppdatering av styresammensetning 
Brreg 

Styret vedtok signaturrett for Linn Solli, Julius Hall Torgersen og 
Gunnar Solberg. 

Linn, 
Julius, 
Gunnar 

 

6.3 
Politiattester – ansvarlig 

Ansvarlig for innhenting og oppfølging av politiattester: Linn Solli.  
Linn  

6.4 

Barmarksløp oktober – planlegging 

Fredrik og Siw holder i arrangementet. Planleggingen er under 
kontroll. Tidtakere trengs: tre på Breia, tre på Byseter. Tidtakere 
trenger klokke med sekundviser. Det trengs to personer til 
påmelding. Påmeldingsliste og puljer bestemmes på forhånd – 
påmelding til Fredrik. Varm drikke skal serveres på Byseter, etter 
endt løp. Julius skal sjekke med Kenneth om han har aggregat til 
lyskaster. Det skal fyres bål ved bommen. Det skal to bord ut på 
Byseter. Fredrik skal lage en liste over hvem som skal gjøre hva på 
under selve arrangementet, denne legges ut på styregruppa FB 
asap. 

Fredrik, 
Siw 

 



6.5 
Røkterkontrakt – oppdatert versjon  
Oppdatert røkterkontrakt gjennomgått og godkjent av styret.  
 

Linn, 
Fanny 

 

6.6 

Røkterbolig – utbedringer utført og planlagt 
Det er gjort en del overflatebehandlinger (tetting avhull, malt vegger 
etc). Det er delvis store utbedringer som må gjøres på røkterboligen, 
blant annet: bytte vinduer på badet, oppretting gulv i gangen, 
skiftning av utvendig panel og ny isolasjon – veggene er befengt 
med mus. Det ble diskutert når de ulike utbedringene kan 
igangsettes, og hvordan det skal finansieres. Det ble diskutert at en 
del av søknaden for 2021 til Stiftelsen Sjustua muligens vil rettes til 
midler for utbedringer av røkterboligen.  
 
Fanny og Linn skal kontakte Olav Ringdal (kontaktperson i Oslo 
kommune). 
 

Fanny  

6.7 

Innkjøp av hjertestarter  

Det ble besluttet å kjøpe inn en hjertestarter (Skjelbreia) på årets 
budsjett. Førstehjelpskurs med bl.a. opplæring i bruk av hjertestarter 
arrangeres i OMTKs regi 07.11.2020 (fulltegnet kurs). Siw skal høre 
med røde kors om det er mulig å få en ok pris på hjertestarter mot at 
vi for eksempel fast bruker dem til førstehjelpskurs.   

  

Siw  

6.8 

Eventuelt 

- Bingoavtalen (orientering) - Signert i Juni 2020.  

- Kommunikasjon med valgkomiteen - alle er på valg hvert år, 
valgkomiteen kan allerede nå begynne å sondere for aktuelle 
folk som vil stille til valg. Linn.  

- Kjøretillatelser 2021 – det må søkes Oslo kommune 
kjøretillatelser for 2021. Søker om samme antall som før, 7 
stk. Linn.  

- Samarbeid Lars Monsen Store – ordning for kjøp i butikk OK.  

- Stiftelsen Sjustua - bevilgning for 2020 bekreftet, 
søknadsfrist for 2021 = 20. desember 2020. Styret (Linn 
ansvarlig for at søknad blir sendt). Egen sak neste møte.  

- Skolla ved Åstbru – HHT ønsker to kontaktpersoner i styret, 
Linn og Tonje blir satt opp som kontaktpersoner. Det skal 
legges ut info om tilbudet + om smittevernregler før 
november. Tonje skal sjekke ut med Morten om hvordan 

  



nøkkelutlevering tidligere har fungert. Linn og Tonje 
kontaktpersoner til HHT.   

- Tilbakebetaling av strøm / avregning. Styret enig om å 
tilbakebetale 1500 kroner til Gina Hoff (tidligere røkter). 
Gunnar.    

6.9    

6.10    

6.11    

 
Neste styremøte er 2. november 


