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 Styret Stavanger bolig KF 

Møtested: Bolig KF, Løkkevn. 51, møterom Styrerommet 

Møtedato/-tid: Onsdag 5. oktober 2016 kl. 16.00 
Deltakere: Hilde Karlsen, Leif Arne Moi Nilsen, Daria Maria Johnsen, Rolf R. Ness (ans. repr.) 

 

Forfall: Per A. Thorbjørnsen, Arnt-Heikki Steinbakk, Arnhild Skretting og Sahfana Mubarak 

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

Ingeborgrud, Harald R. Henningsen, Christine Sagen Helgø, Kristine Hernes, Cicel 

Aarrestad, Olve Molvik, Aase Marit Fjellanger 
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8/16 Protokoll fra styremøte 7.sept. 2016 

 

Innkalling ble godkjent og møte satt. Det var kalt inn 2 vara som heller ikke kunne møte. 

Styret er vedtaksfør.  

 

Protokoll fra styremøte 7. sept. -16 ble godkjent med følgende justering: 

I sak 3/16 Budsjett 2017 ble vedtaket presisert til: 

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. 

 

9/16 Økonomiorientering  

 

Daglig leder ga en orientering om økonomisk status og bruk av vedlikeholdsmidlene så 

langt i år. Det ble orientert om hvilke tiltak som er omfattet av de forskjellige 

stimulerings- og styrkingsmidlene.  

 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

10/16 Styreinstruks -  endelig behandling 

  

Ny oppdatert styreinstruks var utarbeidet og utsendt. 

 

Vedtak: 

Styret vedtar den fremlagte styreinstruksen. 

 

11/16 Navneendring - endelig behandling 
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Sak nr.:  

 

Jfr. Sak 5/16 fra forrige møte. 

 

Vedtak: 

Styret foreslår for Bystyret at Stavanger Bolig KF endres til Stavanger Boligbygg KF. 

 

12/16 Styrehonorar 

 

Vedtak: 

Styret vedtar de gitte satsene og betingelser for honorar, utbetaling for 2016 regnes fra 1. 

juli. 

Godtgjørelse til vara foretas fortløpende. 

Godtgjørelse til styremedlemmer indeksreguleres årlig, jft, Folkevalgtes arbeidsvilkår. 

13/16 Orientering om drift  

 

Daglig leder ga en orientering om den løpende driften med særlig info om: 

 Haukåsveien 26 – 28 hvor en ønsker en maksimal utnyttelse med 30 boenheter, 

hvorav 7 i kommunalt bofellesskap. Prosjektet anbefales organisert som 

boligbyggelag hvor vi kan anskaffe 6 boenheter med Husbanktilskudd. 

 Småflåtveien, Mariero: her eier foretaket 32 boenheter i lavbebyggelse. Det 

startes opp planarbeid hvor vi vil spille inn ønske om øke utnyttelsesgraden til 

blokkbebyggelse. 

 Innleie av boliger til flyktninger; foretaket vil bistå Flyktningeseksjonen ved 

event. behov for innleie av boliger fra private. 

14/16 Eventuelt 

 Brannsikring av kommunale boliger. Leif Arne Moi Nilsen tok opp saken og 

viste til mulig merking av boligene for økt sikkerhet. Det ble pekt på 

«Sikkerhetspakken» som en mulighet.  

Administrasjonen vil se nærmere på muligheten. 

 

 

 

 

 

 

Hilde Karlsen   Leif Arne Moi Nilsen     
Styreleder 

 

 

 

Daria Maria Johnsen       Rolf R. Ness  

        Ansattes representant 

 

 

Erik T. Hirth 

Daglig leder 

 


