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Arkivsak-dok.  118 - 18       

Saksbehandler: Torbjørn Sterri 

 

Behandles av:       Møtedato:  

Sandnes Eiendomsselskap KF    26.09.2018 

 

 

Godkjenning av protokoll, styremøte 13.06.2018 

 

Bakgrunn for saken: 

Godkjenning av protokoll fra styremøte den 22.08.2018 

Utkast protokoll er sendt styremedlemmene i egen e- post datert 11.09.2018. Det er kommet 

en tilbakemelding på ønske om justering av protokollen, sak 115 – 18, «Sviland skole - 

størrelse på idrettshall» fra styremedlem Vidar Sørensen. Følgende endring foreslås: 

 

115-18 Sviland skule- størrelse på idrettshall  

 

Styret diskuterte saken og flertallet anser det som noe underlig at en slik sak legges 

frem for styret. Selskapet skal forholde seg til bestillinger gitt fra bystyret og må 

forvente at avgjørelsen fra de er basert på korrekte fakta. SEKFs hovedoppgave er å 

levere konkrete bestillinger fra kommunen. Flertallet i styret vil derved støtte 

administrasjonens tilråding til vedtak.  

 

 

Nestleder, Vidar Sørensen mener derimot at det eneste samfunnsnyttige alternativet er 

alternativ 3, flerbrukshall med spilleflate 25x45 meter som er i overensstemmelse med 

Aktive Sandnes anbefaling. Med utgangspunkt i dette fremmer han følgende forslag til 

justert pkt 1 i forslag til vedtak:  

 

Styret i SEKF vil anbefale at prosjektet blir endret til alternativ 3, hall med 

spilleflate 25x45 meter.  

 

Avstemming ga fire stemmer for daglig leders forslag til vedtak og en stemme for 

alternativt forslag fra Vidar Sørensen. Forslaget fra Sørensen falt dermed. 
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Vedlagt saken er opprinnelig forslag til styreprotokoll slik den ble sendt ut, styret godkjenner 

korrekt protokoll tekst i møtet.  

 

Forslag til vedtak: 

 

• Protokoll fra styremøte den 22.08.2018 godkjennes 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 19.09.2018 

 

Torbjørn Sterri 

daglig leder 

 

Vedlegg: Protokoll styremøte 22.08.2018 

 

 

Pkt 2 og pkt 3 i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Følgende vedtak ble dermed fattet.  

 

• Bestillingen i prosjekt S14 med spilleflate 16x24 m. legges til grunn for videre 

arbeid. 

• Prosjektet prioriterer sikker adkomst, samt å sikre gode utearealer for flest 

mulig elever før eventuell kunstgressbane i samsvar med anbefalingene i Aktive 

Sandnes prioriteres. 

• Saken oversendes rådmannen for informasjon og evt. Videre oppfølging.  

 


