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Beretning for året 2019     

Stiftelsen Byggfag 

 

Styret: 

Styret i Stiftelsen har i året bestått av: 

Egil Mongstad, leder 

Trond Gundersen, styremedlem 

Morten Normann, styremedlem 

Rune Berg, styremedlem 

Ken Gordon Solfjeld, styremedlem 

Kristinn Sigurjonsson, styremedlem 

 

Pål-Richard Larsen, varamedlem 

Eirik Kjernli, varamedlem 

 

Stiftelsens styre har i perioden 2019 avholdt 3 styremøter og behandlet 24 saker. En rekke 

løpende saker er behandlet via epost.   

Det vises for øvrig til protokoll 

 

Likestilling. 

Styret i Stiftelsen Byggfag består av 6 menn. Varamedlemmene er også menn. Vi søker å 

bedre andelen kvinner ved anledning. 

 

Regnskapet. 

Styret bekrefter at regnskapet er satt opp etter forutsetningene om fortsatt drift. 

 

Forurensning. 

Stiftelsen Byggfag forurenser ikke det ytre miljø.  

 

Fagerfjell: 

Hyttene trenger ettersyn. Det er gjort tiltak vedrørende peisene, ytterligere tiltak er planlagt i 

2020. Det forventes anlagt ny vei i området, noe som vil gi bedre adkomst til hytte 5B. 

 

Stipender: 

Det er innvilget 1 stipend i 2019.  

 

Bæk: 

Driften på Chillin’ fortsetter. Vi har tegnet ny kontrakt med Bengt Thuv. 

 

Omregulering og utbygging: 

Det vises til forrige årsberetning. 

Planprogram er ferdig. Den kommunale behandlingen med høringsfrister tar lengre tid enn 

forventet. Siste prognoser er at vi kan håpe på endelig vedtak innen 2020. 
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Båtplassene  

Vi har flere ledige båtplasser.  

 

Nedre Bekk vei 2a 

I juli 2014 kjøpte stiftelsen eiendommen Nedre Bekk vei 2a, som et ledd i forventet utbygging 

på Bæk. Huset er nå utleid på åremål. Huset har skiftet leietakere, men har vært kontinuerlig 

utleid. Ingen endring i 2019 

 

Stockmanns Hammer. 

Juryen har vurdert noen kandidater for 2019, to er tilkjent prisen mens èn er på vent. På grunn 

av koronasituasjonen er tildeling utsatt. 

 

 

Fonds-, kapitalforvaltning:  

Vi har brukt av fondsmidlene til omreguleringsprosessen. Vi forventer at dette gir oss god 

avkastning ila noen år. Stiftelsens kortsiktige likviditet er svekket. Situasjonen bør 

gjennomgås, sommeren 2020. Det vises til regnskapet med notater. 

 

 

Styret. 

 

Oslo, 10.06.2020 

 

 

 

 

 

_____________________            ____________________       ______________________ 

Trond Gundersen, styremedlem   Egil Mongstad, leder       Morten Normann, styremedlem 

 

 

 

 

____________________  ____________________ 

Ken Gordon Solfjeld   Rune Berg, styremedlem og advokat 

 

 

 

___________________________ 

Kristinn Sigurjonsson 


