Styremøte i Risvollan Borettslag
avholdt i borettslagets møterom 09.04.2015 kl. 18.00

Til stede:

Burkeland
Hagestuen
Glåmbu

Worren
Koxvig

Forfall:

Slapø

Fra adm.:

Kvam og Pedersen

N O Berg
Sørhøy

Morken
Tiller

Estil

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.
Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.

Saksliste:
Referatsaker:
a. Protokoll fra styremøte 12.03.15.
b. Protokoll fra møte i representantskapet 19.03.15.
c. Referat fra møte i NU C-feltet 26.03.15.
d. Referat fra møte i NU D-feltet 09.03.15.
e. Referat fra møte i NU E-feltet 09.03.15.
f. Referat fra møte i NU G-feltet 18.03.15.
g. Referat fra møte i NU Høyblokka 24.03.15.
h. Referat fra allmøte i NU F-feltet 02.03.15.
Øvrige saker
019/15 Sak til GF- forslag til endring av vedtektenes pkt. 8-1. Styrets sammensetning
020/15 Sak til GF- forslag til aktivitetsområdet i Stordalen
021/15 Sak til GF- forslag om innføring av makstid i styret
022/15 Sak til GF- forslag om endring på strømuttak for lading av el-bil-plugin-hybrid
023/15 Sak til GF- forslag om å stoppe videre utbygging av trappeoverbygg
024/15 Sak til GF- forslag om å fjerne trappeoverbygg ved Blaklihøgda 4 og 8
025/15 Støyskjerming langs Utleirvegen- videre arbeid
026/15 Oppfølgning av generalforsamlingsvedtak
027/15 Saker til generalforsamling avvist og trukket
028/15 Klage på utbedring av trekk i leilighet, D7
029/15 Søknad om EU-prosjekt om smarte byer- mulige samarbeidsområder
030/15 Flytting av strømuttak for el-bil fra fellesgarasjer
REFERATSAKER
a. Protokoll fra styremøte 12.03.15.
Protokollen ble godkjent.
b. Protokoll fra møte i representantskapet 19.03.15.
Protokollen ble tatt til underretning.
c. Referat fra møte i NU C-feltet 26.03.15.
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Referatet ble tatt til underretning.
d. Referat fra møte i NU D-feltet 09.03.15.
Referatet ble tatt til underretning.
e. Referat fra møte i NU E-feltet 09.03.15.
Det ble presisert at feil referat lå ved innkallingen. Administrasjonen tar ansvar for å rette feilen.
f. Referat fra møte i NU G-feltet 18.03.15.
Referatet ble tatt til underretning.
g. Referat fra møte i NU Høyblokka 24.03.15.
Referatet ble tatt til underretning.
h. Referat fra allmøte i NU F-feltet 02.03.15.
Referatet ble tatt til underretning.

ØVRIGE SAKER
019/15

SAK TIL GENERALFORSAMLING - FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENES PKT. 8-1. STYRETS SAMMENSETNING.

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0126/22 av 13.03.15.
Innstilling til vedtak:
Styret går inn for å avgi følgende uttalelse til generalforsamlingen:
Forlag om endring av vedtektenes pkt. 8-1, Styrets sammensetning
Forslagsstiller er styret.
Bakgrunn og begrunnelse
På generalforsamling i 2014 ga Valgkomiteen styret i oppgave å foreta en vurdering av styrets
sammensetning, herunder en endring av vedtektenes pkt. 8-1.

VEDTEKTENES PKT. 8-1 LYDER SLIK:

8
Styret og dets vedtak
8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 10 andre medlemmer.
Alle styremedlemmer unntatt lederen skal ha personlige varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for leder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for
ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. Som styremedlem eller varamedlem til
styret kan bare velges andelseier, andelseiers ektefelle/samboer eller representant for de ansatte i borettslaget.
(3) Styret velges av generalforsamlingen med unntak av de ansattes representant og dennes
personlige varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder velges ved særskilt valg.
De øvrige styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges fra hvert av områdene A,
B, C, D, E, F, G, H og Høyblokka. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
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Etter en helhetsvurdering foreslår styret følgende endringer:
-

Antall styremedlemmer reduseres til 7 inkludert styreleder og ansattes representant
Begge kjønn skal være representert med minimum 40%
Innføring av tre nummererte varamedlemmer istedenfor personlige varamedlemmer
Det kan maksimalt velges to styremedlemmer fra samme felt

På bakgrunn av dette fremmes
Styrets innstilling til vedtak:
Generalforsamlingen støtter forslag til ny styresammensetning og vedtar følgende endringer i vedtektenes pkt. 8-1:
8
Styret og dets vedtak
8-1
Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 6 andre
medlemmer. Begge kjønn skal være representert med minimum 40%. Styret skal ha tre
nummererte varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for leder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for
ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. Som styremedlem eller varamedlem
til styret kan bare velges andelseier, andelseiers ektefelle/samboer eller representant for
de ansatte i borettslaget.
(3) Styret velges av generalforsamlingen med unntak av de ansattes representant, som velges av og blant de ansatte. Styreleder velges på særskilt valg. Det kan maksimalt oppnevnes to styremedlemmer fra samme felt. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

020/15

SAK TIL GENERALFORSAMLING – FORSLAG TIL
AKTIVITETSOMRÅDE I STORDALEN

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0141/12 av 20.03.15.

Innstilling til vedtak:
Styret går inn for å avgi følgende uttalelse til generalforsamlingen:
Styrets merknad:
A) Utegård med aquilityapparat for hunder
Utegård med aquilityapparater for hunder har vært drøftet i styret tidligere.
Den gang fattet styret følgende vedtak:
”058/13 OMRÅDE TENKT BRUKT TIL AGILITYTRENING
Styret behandlet innspill fra beboer om etablering av et område til bruk for agility-trening av hunder.
Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg LP 520/511H1-15 av 16.08.13.
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Forslag til vedtak:
Styret har den oppfatning at borettslagets friområder skal være åpne og tilgjengelig for alle.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt”.

B) Minigolfbane
Administrasjonen er i gang med å gjennomføre aktivitetstun på felt A (Adolf Øiens veg), og dette
skal påbegynnes og sluttføres i løpet av 2015. PÅ H-feltet (Blaklihøgda 2-20) er aktivitetstunet
nettopp ferdig utført. På dette feltet er det avsatt område for minigolfbane. Beboer på H-feltet (forslagsstiller) vil derfor ha en minigolfbane i sitt nærområde.
C) Sjakkbrett med meterhøye figurer
Det anbefales ikke at det etableres sjakkbrett i Stordalen, da dette bl.a. er det forbundet med stor
fare for skade/hærverk og brikker kan lett bli borte. Styret tror ikke at frivillig vakthold er gjennomførbart, slik forslagsstiller foreslår.
Når det gjelder aktivitetsområder, enten det er på H-feltet, A-feltet, andre felt eller i Stordalen, er
disse naturlig nok tilgjengelig for alle, og kan brukes av samtlige beboere/brukere på Risvollan,
uansett hvilket felt de bor på. Det er dessuten viktig å kunne bevege seg mellom feltene, både for å
bli kjent – på tvers av feltene, og for å ha ulike aktiviteter å benytte seg av.
Det kan ellers la seg gjøre å søke om midler til sjakkbrett via miljømessige tiltak når disse midlene
utlyses. Vi mener denne type sjakk i høyeste grad kan være et slikt tiltak dersom enkelte naboutvalg
foreslår slikt tiltak (det er naboutvalgene som søker om midler til miljømessige tiltak dersom de
ikke har midler selv til slike tiltak).
Det nevnes videre at det er utført mange tiltak i Stordalen allerede. I tillegg har borettslaget hatt
vesentlige kostnader i forbindelse med opparbeidelse av aktivitetstunene. Borettslaget står også
overfor store og tunge prosjekter, som for eksempel rehabilitering av fellesgarasjene, som igjen
krever en strammere økonomistyring.
Styret ber generalforsamlingen avvise forslaget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK TIL GENERALFORSAMLING – FORSALG OM INNFØRING AV
MAKSTID I STYRET

021/15

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 137/22 av 19.03.15.
Innstilling til vedtak:
Styret går inn for å avgi følgende uttalelse til generalforsamlingen:
Valg av styremedlemmer i Risvollan Borettslag skjer i henhold til en demokratisk prosess,
hvor de innstilte blir valgt ut fra om de oppnår et flertall eller ikke. Hvem som velges er fullt
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og helt opp til generalforsamlingen. Får et styremedlem flertall, betyr dette at generalforsamlingen ønsker det aktuelle medlemmet inn i styret. Styret stiller seg derfor uforstående til
hvorfor det er et ønske om å begrense generalforsamlingens myndighet på dette området.
Det er Valgkomiteen som innstiller kandidater til valg. Valgkomiteen står fritt til å innstille
de kandidater de mener er aktuelle for vervet.
At enkelte styremedlemmer har lang erfaring i styret og kjenner borettslagets historikk, er av
stor verdi for styret som sådan, samt for de ansatte i administrasjonen.
Historisk har det vært utfordrende å rekruttere nye medlemmer til borettslagets styre. Innføring av makstid vil vanskeliggjøre dette arbeidet ytterligere.
Styret setter spørsmålstegn ved at det kun er styrets medlemmer det foreslås en makstid for,
og ikke for øvrige organer i borettslaget.
Styret støtter ikke forslaget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

022/15

SAK TIL GENERALFORSAMLING - FORSLAG OM ENDRING PÅ
STRØMUTTAK FOR LADING AV EL-BIL-PLUGIN-HYBRID

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 145/12 av 20.03.15.

Innstilling til vedtak:
Styret fremmer følgende innstilling til vedtak:
Generalforsamlingen ber styret arbeide videre med sak om montering av uttak for el-biler, i
hht. styrevedtak fattet i møte 22.01.2015, sak 003/15.
Forslaget fra Gjendemsjø i e-post av 18.03.2015 må vurderes i utredningen som legges fram
for styret.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

023/15

SAK TIL GENERALFORSAMLING – STOPPE VIDERE BYGGING AV
TRAPPEOVERBYGG

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 143/12 av 20.03.15.

Innstilling til vedtak:
Styret går inn for å fremme følgende uttalelse til generalforsamlingen:
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Styrets merknad:
Etter det styret forstår er bakgrunnen for forslaget påstand om at våre overbygg er ulovlig
oppsatt.
Denne påstanden tilbakeviser styret, da styret anser disse tiltakene som et ledd i borettslagets
ordinære vedlikehold og drifting. Dette er også årsaken til at overbyggene er satt opp.
Utgangspunktet for saksutredning og behandling av saken i 2009 (sak 0030/09) var ønske
om å få til et bedre vintervedlikehold av trappene på Risvollan, noe som også var ønsket av
og for beboerne. Borettslaget har svært mange trapper som må måkes vinterstid. Når det har
snødd mye eller er glatt, må vaktmesterne ut og måke eller strø. Alt dette skjer samtidig (ved
store snøfall), og vi hadde problemer med å få måket alle i rimelig tid. Dette i tillegg til at
det ble foretatt brøyting eller strøing (bruk av mannskap). Samt at flere av trappene trengte
utbedring/rehabilitering da de var kommet ”skjevt ut” bl.a. grunnet sig i grunnen etc.
I tillegg får vi henvendelser fra tid til annen fra beboere som ønsker seg overbygg over trappene. Det kom en henvendelse fra en beboer senest i uke 12 i 2015 som ønsket overbygg
over en trapp som går langs beboers endevegg og til en gangveg (på B-feltet).
Ettermontering av tak over utvendige trapper, både på frittstående trapper og trapper langs
fellesgarasjene, samt utbedring av trappene har vært drøftet i styret med jevne mellomrom.
Det begynte i hovedsak etter vedtak i styremøte 22.01.2009, sak 003/09.
Følgende vedtak ble da fattet:
1. Styret godkjenner at det utredes takoverbygg over aktuelle utvendige trapper og at skisseforslag med prisantydning legges fram for styret til avgjørelse. Videre ber styret om at det innhentes tilsagn om godkjenning/forhåndstillatelse til oppføring av takoverbygg for trapper fra
Trondheim kommune, bygningsmyndighetene.
2. Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre hvilke trapper som skal overbygges og hvilke trapper som eventuelt kan legges om til sti eller fjernes.

Med bakgrunn i dette vedtaket ble det derfor foretatt en gjennomgang av alle trappene på
Risvollan, som ikke omhandlet de som allerede var utbedret, frittstående trapper, trapper
langs de fellesgarasjene som var utbedret, samt de som skal utbedres når garasjene en gang
skal rehabiliteres.
Styret har tidligere behandlet og godkjent ettermontering av tak over utvendige trapper, både
på frittstående trapper og trapper langs fellesgarasjene. Det ble vedtatt at trappene langs fellesgarasjene får overbygg samtidig som garasjene rehabiliteres, og at det skulle ordnes med
overbygg over de trappene der garasjene allerede er rehabilitert. Dette for å komme à jour
med trappene langs fellesgarasjene og vi er så langt ”i mål” med dette. Så er nå utført.
Dernest ble det vedtatt overbygg over trappen ned fra parkeringshuset på E-feltet (Risvollvegen). Dette arbeidet er også utført med samme type bygg som de øvrige trappeoverbyggene.
Hittil er det dermed blitt montert 10 trappeoverbygg (over 6 stk. nedganger forbundet med
fellesgarasjer, overbygg over 1 frittstående trapp, 2 trapper inntil endevegger og 1 fra taket
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på parkeringshuset). Etter hvert er det også planlagt overbygg over flere trapper i tillegg til
de trappene som finnes i tilknytning til fellesgarasjene.
Totalt har vi 25 aktuelle trapper som kan få overbygg, 17 trapper i tilknytning til fellesgarasjer og 8 vanlige trapper (frittstående). Samlet tilsier dette over 50 stk trapper som enten kan
få overbygg, varmekabel og/eller trenger utbedring. Ikke alle 50 er i samme forfatning, slik
at antallet ikke er retningsgivende for utbedring og/eller montering av overbygg.
Vurderinger:
Når saker vurderes i forhold til om det bør være overbygg, om det bør foretas rehabilitering
av eksisterende trapp, montering av ny trapp, montering av varmekabler etc, er det flere
elementer som må vurderes, også selvsagt sett opp mot det driftstekniske. Det driftstekniske
bør være opp til administrasjonen i borettslaget og styret å vurdere/avgjøre. Ellers nevnes det
at administrasjonen vurderer ulike tiltak/fordeler og/eller ulemper i stor grad på de aktivitetene eller tiltakene vi ønsker å gjennomføre. Dette ligger i bunn sammen med vurdering av
HMS og arbeidsbelastninger for vårt personale når saker fremmes (gjøres av administrasjonen), selv om det ikke er nevnt med rene ord i saksutredningene eller i forslag til vedtak.
Det bør heller ikke være slik at i det ene øyeblikket besluttes det en ting, og i det neste ønskes beslutningen omgjort. Heller ikke kan det være slik at beslutninger endres ved bytte av
medlemmer til styre eller utvalg. Dette ville i så fall medføre at planlegging, gjennomføring
og drift av borettslaget blir svært vanskelig.
Utformingen av overbyggene ble drøftet med bygningsetaten i kommunen og prosjektert/
tegnet av vår arkitekt Svein Skibnes. Forslaget ble drøftet og godkjent av utvalg for bygningsmessige tiltak, godkjent i styret og de er godkjent fra bygningsmyndighetenes side (og
byggemelding er godkjent). Styret har den oppfatningen at utformingen er pen, og som tidligere nevnt, er utformingen godkjent av utvalg for bygningsmessige tiltak, styret og kommunen i tillegg til at en arkitekt har tegnet den for at den skal passe inn på Risvollan. Vi mener
derfor at overbyggene ”tar igjen” utformingen som ellers er på Risvollan på en god måte.
Med bakgrunn i at beboerne på Risvollan kan se de nevnte trappeoverbyggene rundt om på
Risvollan, legges det ikke med noen skisser eller bilder av disse.
Styret ber generalforsamlingen avvise forslaget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SAK TIL GENERALFORSAMLING – FJERNE TRAPPEOVERBYGG VED
BLAKLIHØGDA 4 OG 8

024/15

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 144/12 av 20.03.15.

Innstilling til vedtak:
Styret går inn for å fremme følgende uttalelse til generalforsamlingen:
Styrets merknad:
Styret viser her til sin merknad i sak F.
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Det nevnes ellers at det har blitt arbeidet med prosjekt «trappeoverbygg» i 6 år og at det er
brukt en god del midler på å få dette gjennomført.
Styret er også av den oppfatning at drift og styring av borettslaget vil bli svært vanskelig,
dersom man til enhver tid skal forholde seg til stadig skiftende meninger. Nye og endrede
meninger vil det alltid være i et så stort borettslag som dette.
Styret ber generalforsamlingen avvise forslaget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

025/15

STØYSKJERMING LANGS UTLEIRVEGEN

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 147/12 av 23.03.15.
Innstilling til vedtak:
Saken utgår.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

026/15

OPPFØLGNING AV GENERALFORSAMLINGSVEDTAK

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 148/12 av 23.03.15.
Innstilling til vedtak:
Styret fremmer følgende uttalelse til generalforsamlingen:
Det viser til generalforsamlingsvedtak 19.04.2010, sak 7 B vedr. utredning av støyskjermingstiltak langs Utleirvegen, generalforsamlingsvedtak 19.05.2011, sak 8 og generalforsamlingsvedtak 23.04.2012, sak 7, samt generalforsamlingsvedtak 29.04.2013, sak 7.
I siste vedtak (sak 7 i møte 29.04.2013) ble følgende vedtak fattet:
”Generalforsamlingen ber styret fortsette arbeidet”.
Orientering om arbeidet i saken hittil:
Støyutvalget og styret har fortsatt arbeidet med støyskjermingstiltak siden forrige ordinære
generalforsamling. Støyutvalget ble i styremøte 23.10.2014, sak 084/15 oppløst.
Følgende vedtak ble da fattet:
”084/14
STØYUTVALGET
Styret behandlet sak om avvikling av støyutvalget og informasjon om status.
Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0550/702 av 07.10.14.
st150409-ref

Side 8

Innstilling til vedtak:
Styret tar fremlagte informasjon om arbeid med støyskjermingstiltak på Risvollan til etterretning.
Med bakgrunn i dette oppløses eksisterende Støyutvalg. Medlemmene informeres om vedtaket.
Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med byggemelding av tiltak på felt A som påbegynt,
og ber om å bli holdt oppdatert i saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt”.

Styret behandlet i møte 24.04.14, sak 029/14 forslag om ulike støyskjermingstiltak. Konsulent
hos Cowi AS har sendt inn byggemelding av tiltak i hht. vedtak i sak 029/14, og administrasjonen har søkt Statens vegvesen om etablering av fartshumper og støy- /og støvreduserende
belegg langs Utleirvegen. Vi har fått positiv tilbakemelding på etablering av fartshumper etc,
men det gjaldt kun i Utleirvegen, og da utenfor området til Utleira skole. Disse er nå etablert
(justeringer må imidlertid utføres til våren 2015).
De støyskjermingstiltak som byggemeldt, har vi nå fått rammetillatelse på.
Det ble imidlertid ikke innvilget noen midler, verken midler fra Miljøpakken eller andre tilskudd til gjennomføring av noen støyskjermingstiltak på Risvollan. Dette innebærer at borettslaget, dersom det blir vedtatt å utføre noen tiltak, må bekoste alt selv.
Videre nevner vi at det kommer opp flere støyskjermingstiltak langs Utleirvegen, vis à vis borettslagets eiendommer. Det er byggemeldt i alt skjermingstiltak på 4 eiendommer, hvorav det
ene er mot Utleira skole. To-tre av tiltakene er også kommet opp som et støyskjermende gjerde ut mot vegen.

Økonomi
Som nevnt over fikk borettslaget ikke innvilget midler til de nevnte tiltak, og må i tilfelle bekoste dette selv.
Kostanden ved å etablere støyskjermingstiltak på eget initiativ på A, B og C-feltet er totalt estimert til ca kr 15 millioner. Dette estimatet er fundert på høyst usikre prognoser, så for å få
mer sikre tall, må det til mer og bedre vurderinger, og kanskje tiltakene både må prosjekteres
og sendes ut på anbud for å få sikre tall. Styret mener at borettslaget ikke bør ta denne kostnaden på det nåværende tidspunkt. Dette grunnet andre store og kostbare prosjekter som er under utføring.
Borettslaget kan alternativt avvente neste revidering av Miljøpakken og søke om midler på
nytt. Ny revidering ventes i 2018, men dette kan være usikkert, både med hensyn til å komme
inn med aktuelle tiltak, samt når tiltakene i så fall prioriteres (tidsmessig). Dette fordi godkjenning/gjennomføring av denne type prosjekt/tiltak er politiske.
På bakgrunn av dette fremmes
Styrets 2 alternative innstillinger til vedtak:
A. Generalforsamlingen vedtar å gjennomføre de nevnte støyskjermingstiltak på A, B og Cfeltet til en kostand estimert til ca kr 15 millioner.
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B. Generalforsamlingen vedtar å avvente gjennomføring av tiltakene, i påvente av at ny søknad fra miljøpakken er behandlet.
Styret ber generalforsamlingen om å vedta alternativ B.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

027/15

SAKER TIL GENERALFORSAMLING AVVIST OG TRUKKET

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 150/12 av 20.03.15.
Innstilling til vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

028/15

KLAGE PÅ UTBEDRING AV TREKK I LEILIGHET, D7

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 136/511D av 19.03.15.
Innstilling til vedtak:
Styret er klar over at trekk kan forekomme i enkelte leiligheter på Risvollan. Dette er
heller ikke unormalt i bebyggelse fra 1970-tallet. Tiltak må dog utføres som et ledd i
en planlagt rehabilitering av borettslagets bygningsmasse som sådan.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SØKNAD OM EU-PROSJEKT OM SMARTE BYER – MULIGE SAMARBEIDSOMRÅDET

029/15

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 160/320.4 av 25.03.15.
Innstilling til vedtak:
Styret tar framlagte orientering om mulige samarbeidsområder for et EU-prosjekt om smarte
byer, jfr. notat fra Trondheim kommune v/Miljøenheten, datert 24. mars 2015 til etterretning.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

030/15

FLYTTING AV STRØMUTTAK FOR EL-BILER FRA FELLESGARASJER

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 167/514 av 27.03.15.
Innstilling til vedtak:
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Side 10

Det etableres to permanente doble uttak på taket av parkeringshuset på E-feltet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Trondheim, 09.04.2015

Egil Burkeland

Håkon M. Worren

Kari Morken

Nils O. Berg

Dag Kåre Estil

Roger Hagestuen

Birgit Koxvig

Aasgeir Sørhøy

Ragnhild Tiller

Snorre Glåmbu

Henriette H. Kvam
sekretær
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