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 Styret Stavanger bolig KF 

Møtested: Bolig KF, Løkkevn. 51, møterom Styrerommet 

Møtedato/-tid: Onsdag 7. september 2016 kl. 16.00 
Deltakere: Hilde Karlsen, Leif Arne Moi Nilsen, Per A. Thorbjørnsen, Arnt-Heikki Steinbakk,  

Daria Maria Johnsen, Rolf R. Ness (ans. repr.) 

 

Forfall: Erik Hirth 

Kopi til: Frode Myrhol, Sissel Stenberg, Arnhild Skretting, Sahfana Mubarak og Torfinn 

Ingeborgrud, Christine Sagen Helgø, Kristine Hernes, Cicel Aarrestad, Olve Molvik, 

Aase Marit Fjellanger 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  29.09.2016 

 

Sak nr.:  

1/16 Konstituering av styret 

 Vedtak: Styret konstituert: Leder: Hilde Karlsen, Nestleder: Leif Arne Moi Nilsen, de 

øvrige settes opp som styremedlemmer. 

 

2/16 Styreinstruks  -  styrets virksomhet 

 Det ønskes en drøfting rundt styrets forventninger til arbeidsform og oppgaveløsning. 

Styreinstruks omtales i vedtektene som et av styringsinstrumentene. 

Vedlagt ligger vedlagt som grunnlag for drøfting. 

 

Vedtak: 

Basert på styrets drøftelse fremmes ny justert instruks til neste styremøte. 

3/16 Budsjett 2017  -  diskusjon budsjettgrunnlag 

Bystyret vedtok 13. juni 16 årsbudsjett og økonomiplan for foretaket. Arbeidet med 

kommende HØP er i gang og rådmannen forventer innspill fra foretakene innen 13. sept. 

Administrasjonen fremmer budsjettforslag i møtet. 

 

Forbehold om endringer som følge av salderinger mot investeringsbudsjett må tas. 

 

Vedtak: 

Styret vedtar budsjettfremlegget hvor det satses på et styrket vedlikehold. Budsjettet for 

2017 viderefører de samme driftsrammene som bystyret vedtok 13. juni 2016, men med 

helårsvirkning.  

 

Styret skal orienters kvartalsvis om økonomisk utvikling i foretaket. 
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4/16 Møtekalender 

 

Dato Tid kl. Sted 

7. september 16.00 Løkkeveien 51, 2. etg 

5. oktober 16.00 Løkkeveien 51, 2. etg 

2. november 16.00 NB! Befaring Løkkeveien 51, 2. etg 

15. desember 16.00 Løkkeveien 51, 2. etg 

 

Vedtak:  

Møteplan godkjennes med justeringer fremkommet i møtet. 

Befaring: Det vil bli planlagt en befaring i forkant av 2. november møtet. Befaringen 

starter kl. 12.00. 

Daglig leder og styreledes bes om å finne en dato og agenda for å avholde et 

styreseminar tidlig i 2017. 

 

5/16 Navneendring  

 

Bystyret vedtok vedtektene og der også navnet Stavanger bolig KF. I etterkant viste det 

seg at det forefinnes et Stavanger bolig AS. Brønnøysundregistrene nektet registrering 

grunnet navnelikhet. Det ble inngått en avtale med daglig leder/styreleder av AS’et om å 

kunne godta navnelikheten midlertidig, hvilket innebærer at en i løpet av høsten må 

fremme en bystyresak for å endre navn. 

Som kommunalt foretak under Stavanger kommune må «Stavanger» være en del av 

navnet. Rådmannen anmoder styret å ha fremmet et forslag til nytt navn innen 13. 

september slik at sak til bystyret kan fremmes. 

 

Vedtak: 

Styret vil foreslå for Bystyret at Stavanger Bolig KF endres til Stavanger Boligselskap 

KF. 

6/16 Orientering om drift  

 

 

7/16 Eventuelt 

 

Eventyrbråtet: 

 

Per A. Torbjørnsen tok opp i møtet en alvorlig bekymringsmelding fra beboere i området 

i forbindelse med gjentatte voldsepisoder i området. 

Vi ber daglig leder møte ledelse ved boligkontoret/ Levekår  ( kontakt med beboere, 

plasseringer mm ) snarest for ( på nytt ) se på forholdene i området bl.a. forhold til:  

 

-organisering rundt de nevnte boligene  

-plassering av enkeltbeboere 

-dialog med naboer: 

-rehabilitering 
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 ( Kommunalstyret for miljø- og utbygging som tidligere hadde ansvaret har i vår i et 

oversendelsesforslag nettopp utpekt området som et satsningsområde i 2017) 

 

 

 

 

 

Hilde Karlsen   Leif Arne Moi Nilsen   Per A. Thorbjørnsen  
Styreleder 

 

 

 

Daria Maria Johnsen   Arnt-Heikki Steinbakk  Rolf R. Ness  

        Ansattes representant 

 

 

Erik T. Hirth 

Daglig leder 

 


