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Risvollan
Borettslag

Naboutvalget (NU) D-feltet

Dato:

14.02-22

Møtetype:

Naboutvalgsmøte
Hos Lene

Møtenr.:

01.2022

Møtested:

SB

Ref.:

Status: T = Tilstede / F = Forfall / K = Kopi til info / MI = Møtte ikke
Stat
us

Sende
s

Innkalt
neste
møte

92222506

T

X

X

izanniken@hotmail.com

41433916

T

X

X

susanburkeland@gmail.com

92404869

T

X

X

therese_leikvam@hotmail.com

92693686

T

X

X

Funksjon

Fork

Navn

E-post/faks

Mobil

Leder
(Kasserer)

LS

Lene Skjærbusdal

nu.d@risvollan.no

Nestleder

LA

sekretær

SB

Liz Anniken
Albertsen
Susan Burkeland

Postansvarlig

TL

Therese Leikvam

Distribusjon av referat: Kun pr. e-post til de som er oppgitt ovenfor

Sak nr.

Tekst

Frist/Ansvar

GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

●
●

Referent: Susan Burkeland
Møteleder: Lene Skjærbusdal

SAKER

Dagsorden naboutvalgsmøte
● Gjennomgang av regnskap for regnskapsåret 2021
● Aktivitetsplan med budsjett 2022
● Allmøte
● Biler på parkeringsplassen
● Nye NU medlemmer ønskes

Gjennomgang av regnskap for regnskapsåret 2021.
Lene sender inn dette til BL
Blir presentert på allmøte

.Aktivitetsplan med budsjett 2022
Blir presentert på allmøtet
Allmøte
Naboutvalget inviterer til allmøte for alle beboere i D-feltet tirsdag
28.02.2022 kl.1800 sted styrerommet i administrasjonsbygget.
Invitasjoner blir sendt ut til alle boenheter og legges ut på FB siden.

saker som ønsker skal behandles i allmøtet sendes mail til:
nu.d@risvollan.no innen 22. februar.
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Info

Sak
nr.

Tekst

Saker til allmøte
- Aktivitetsåret 2021
- Informasjon fra naboutvalget
- Årsmelding
- Regnskap og budsjett
- Hvilke aktiviteter ønsker vi å arrangere i 2022?
- Innkomne saker
- Valg av medlemmer til naboutvalg
Tre på valg.
NU trenger noen nye medlemmer

Biler på parkeringsplassen
NU har fått tilbakemelding fra beboere om biler som står på p-plassen
uten å bli brukt.
Bilene har stått der i flere mnd. de tar opp parkeringsplasser som kan
brukes av beboere.
Det er også to ladestasjoner, det er ganske trangt på de plassene fra
før og når det er vinter får ikke vaktmesterne til å brøyte.
NU tar kontakt med bileiere om å flytte bilene til en annen plass.
Nye NU medlemmer
Vi trenger flere beboere inn i NU
vi er 4 stk fra før, men 3 på valg som ikke ønsker å fortsette.
Trondheim, 14.02.22
for Naboutvalget D - feltet
______________
Susan Burkeland

Frist/Ansvar

