HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG
Til:
Medlemmer av Høysand Vann- og avløpslag

Sarpsborg, 07. juni 2009

Innkalling til årsmøte i Høysand Vann- og Avløpslag (Høysand VA)
Torsdag 25. Juni 2009 kl. 19:00
Folkvang (Oldtidsveien 13, Skjeberg)
Agenda for kvelden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert år)
6. Valg av revisor
7. Styret og revisors godtgjørelse
8. Andre innkomne saker til behandling
9. Informasjon om status fra styret
Informasjon fra styret vil blant annet inneholde
Siste oppdatering om rammesøknaden som ble sendt Sarpsborg kommune 2.januar
2009, registreringer av fornminner og planer ifm. oppstart av entreprenør.
Informasjon om datoer for gjennomgang av traseer for fellesledninger, og befaring av
entreprenør for de private stikkledningene. Dette vil skje tidlig i juli.
Informasjon om anbud på privat stikkledning fra entreprenør.
Planen videre for Høysand VA-prosjektet i 2009/ 2010.
Annen informasjon om kommunale planer i Sandvika

NB! Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 19. juni 2009.
Det vil bli gjennomført signering av ”felles medlemsavtale pr felt” som skal tinglyses. For de
som evt. ikke har anledning til å møte, så vil disse være tilgjengelig i Høysand i sommer.
På vår hjemmeside så finner du siste utgave av vedtektene for ’Høysand Vann- og
Avløpslag’. De er for tiden under revisjon, men vi vet ikke om vi vil ha sluttført dette
arbeidet før årsmøte. Vi ber evt. om forståelse for dette da fokuset og arbeidet har blitt
konsentrert rundt det som være klart for at i kan starte anleggsarbeidet så snart som mulig.

Siste informasjon og antall medlemmer blir oppdatert på www.hoysand.org
Med vennlig hilsen
’Høysand Vann- og Avløpslag’
Ole Fundingsrud, Tom G.Simensen, Johnny Skarpnord, Øivind Ahlsen, Mariann
Dønnum, Thormod Bjerkholt, Tormod Asklien og Ketil Opstad
Vedlegg: Styrets årsberetning
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