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TIL STEDE  

• Styreleder: Torleif Rolfsen 

• Styremedlemmer: Gunnar Bolkan, Bjørg Karin Eggen, Hjard Jensen 

• Varamedlemmer: Tone Rehaug 

• Adm. sekr: Hanne Lock Nilsen 

FORFALL 

• Jo Kvaale, Inge Wold 

PROTOKOLLFØRER 

• Hjard Jensen 

SAKSLISTE 

Sak 43 / 21: Gjennomgang av protokoll fra styremøte 15. juni 2021 

• Vedtak: Protokollen ble godkjent. 

Sak 44 / 21: Oppfølging av saker 

• Det er søkt om momskompensasjon. Dokumentasjon må ettersendes etter årsmøtet. 

Hjard har forespurt Trondheim tangoklubb sin revisor om han har anledning. Aksjon 

Hjard 

Sak 45 / 21: Regnskap/ økonomi pr 20.august  

• Økonomien så langt i regnskapsåret. 

o Foreløpig årsresultat på 509 Trygdeboligen er på kr 317.240. 

o Foreløpig årsresultat på 511 Hovedforeningen på kr -21.348. 

Sak 46 / 21: TOBB overtar hele regnskapet til TAF fra 1. august 2021 

• Vedtak: TOBB overtar regnskapsføringen av aksjer, fond og bankkonti tilhørende 

TAF. Partene er enig om en pris for dette på kr 20.000 pr år. Prisen vurderes igjen 

høsten 2022. 

Sak 47 / 21: Saker fra Trygdeboligen + oppfølging av saker 

• Nye husordensregler er vedtatt. Tone distribuerer i Trygdeboligen og Hjard publiserer 

på hjemmesiden. Aksjon Tone og Hjard 

• Forslag til ny arbeidsbeskrivelse for vaktmester diskuteres med Trond før den 

besluttes. Hanne tar et møte med Trond ila september. Aksjon Hanne 

• Delevegger. SU har utarbeidet retningslinjer for dette. Sak avsluttet 

• Bortkjøring av hageavfall mot km-godtgjørelse er avklart med Gunnar. Sak avsluttet 
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• Internkontroll (HMS) 2020. Vi har fått en oversikt fra TOBB. Hanne tar kontakt med 

TOBB for å avklare ansvar for branninstruks. Branninstruks, rutiner for sjekking av 

slukkeutstyr og ansvarlig i Trygdeboligen må etableres. Aksjon Hanne 

• Hjertestarter. Skap til oppbevaring etterlyses. Vi kan bytte batteri selv, trenger et 

reservebatteri. Kurs hjertestarter, Hanne sjekker mulighet. Registreres i 

Hjertestarterregistret(Tone). Aksjon Tone og Hanne 

• Avløpsrør og drenering. Torleif har kontaktet GK-rør uten å ha fått noe svar. Aksjon 

Torleif 

• Regulering av radiatorer – Problemer med regulering av varmen. Trenger å få på 

plass en vedlikeholdsplan for radiatorer. Må få tilbud fra GK-rør. Aksjon Torleif. 

• Det bør komme på plass en plan for vedlikehold av rør/vasker/sluk. Be om tilbud fra 

GK-rør. Aksjon Torleif  

• Feil på ytterdører, ref. rapport. Har bestilt fagperson tirsdag 31/8 til befaring. Aksjon 

Torleif/Hanne 

• Forslag til instruks administrasjonssekretær. Forslaget diskuteres med ny adm.sekr. 

Aksjon Torleif. 
• Renovasjon. Innspill på at annen løsning er billigere og at det frigir areal. Aksjon Tone 

• Lysbrytere i fellesareal etter at vi fikk Ledlys med sensor. Fikses med blendingskopp. 

Tas med Trond. Aksjon Tone 

• Regulering varmtvann og teknisk rom med bryter som styrer strøm til vaskekjeller. 

Må begrense tilgangen til disse rommene. Sak avsluttet 

• Avventer vedlikehold av parkeringsplasser og ev. anskaffelse av elbilladere inntil vi 

har fått avklart bruk av parkeringsplassen. 

• Trygdeboligen er 60 år i 2022. Må markeres. Husk å søke sosialfondet i tide. Aksjon 

Tone 

Sak 48 / 21: Oppdatering Kongens gt 19 

• Lydisolering dør. Arbeidet er utført, men vi har ikke fått sjekket resultatet ennå. 

Aksjon Hjard. 

• Tilskudd fra Kulturrom på 36.000 er mottatt. Sak avsluttet. 

• Overdragelsesavtalen. Brev er sendt til SMN fra vår advokat, de vil svare innen 1. 

sept. 

• Styret booker Storsalen 25. oktober 2025 til 175-årsjubileumet. Mail er sendt til 

Byscenen. Aksjon Torleif 

• Det arrangeres bridgeturnering 30/8. 

Sak 49 / 21: Siste oppdatering årsmøtet TAF 2021 – avholdes 6. september.  

• Styret vurderer om møtet skal gjennomføres. Ny status mandag 30/8 for å beslutte. 

Aksjon Hjard 

• Det bestilles maxitaxi fra Trygdeboligen. Ta kontakt med Stig Røttereng (Trøndertaxi). 

Aksjon Tone 

https://www.113.no/hjertestarterregisteret/
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• Ta ut medlemslister. Aksjon Hjard 

Sak 50 / 21: Eventuelt 

• Torleif og Hanne har vært i møte med Trondheim kommune. Kommunen ønsker å 

utvide tilbudet til leiligheter for svakerestilte i Trondheim. TAF kan være en aktuell 

samarbeidspartner. Seminar 7. september. Meld interesse til Torleif. Aksjon alle 

• Bedriftskort for Staples og Obs er bestilt. Ønsker også for Europris. Aksjon Torleif 

• Neste møter: tirsdag 5. oktober og 30. november kl 1630. Gunnar bestiller pizza hos 

Almas. 

• Styrets årlige middag avholdes rundt 30. november. Ansatte og æresmedlemmer 

inviteres. Aksjon Torleif. 

  
 
 
 

   

Torleif Rolfsen 
Styreleder 

Hjard Jensen 
Nestleder (fung) 

Jo Kvaale 
Styremedlem 

Gunnar Bolkan 
Styremedlem 

Bjørg Karin Eggen 
Styremedlem 

 

 
 
 
 

Tone Rehaug 
Varamedlem 

 


