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Årsmøte, 6/6Årsmøte, 6/6--20142014

Dagsorden:Dagsorden:
1.1. Godkjenning av Godkjenning av innkalling og dagsordeninnkalling og dagsorden
22 Valg av møteleder referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollenValg av møteleder referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen2.2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollenValg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3.3. Styrets årsberetningStyrets årsberetning
4.4. RevisorberetningRevisorberetning,, årsregnskapårsregnskap, antall medlemmer, samt budsjett., antall medlemmer, samt budsjett.4.4. RevisorberetningRevisorberetning, , årsregnskapårsregnskap, antall medlemmer, samt budsjett., antall medlemmer, samt budsjett.
5.5. Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
6.6. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og 

k dd ll d k i d k ddk dd ll d k i d k ddoverskudd eller dekning av underskudd.overskudd eller dekning av underskudd.
7.7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende årFastsetting av arbeidsplan for kommende år
88 Valg av styre inkludert styreleder for to år og tre representanter tilValg av styre inkludert styreleder for to år og tre representanter til8.8. Valg av styre, inkludert styreleder for to år og tre representanter til Valg av styre, inkludert styreleder for to år og tre representanter til 

valgkomité valgkomité 
9.9. Valg av revisor Valg av revisor 
10.10.Styret og revisors godtgjørelse Styret og revisors godtgjørelse 
11.11.Andre innkomne sakerAndre innkomne saker
1212 Informasjon om status fra styretInformasjon om status fra styret12.12.Informasjon om status fra styretInformasjon om status fra styret



Årsmøte, 6/6Årsmøte, 6/6--20142014
Budsjetterte utgifter pr år.Budsjetterte utgifter pr år.

Fortum/ Ustekveikja Energi Nettleie/ fastavgift 12 000
Møtested, bevertning, porto, 

Årsmøtet/styremøter styrehonorarer, etc. 8 000
Regnskap/ revisjon, bank 45 000
Kemneren i Sarpsborg Skatt og avgift 25 000

Driftsteknikk Serviceavtale/ pumpe‐assistanse 50 000
Juridisk bistand 30 000
Omlegging av del av hovedledning Se egen sak. 230 000

Budsjettet i år er større enn vanlig grunnet flytting av en liten delBudsjettet i år er større enn vanlig grunnet flytting av en liten del

Forsikring 30 000
TOTALT 430 000

Budsjettet i år er større enn vanlig grunnet flytting av en liten del Budsjettet i år er større enn vanlig grunnet flytting av en liten del 
av hovedledning pga kryssing av tomt til hytteeier som ikke er av hovedledning pga kryssing av tomt til hytteeier som ikke er 
medlem.medlem.medlem. medlem. 

Styret mener at dette ikke vil medføre en økning i årlig Styret mener at dette ikke vil medføre en økning i årlig 
serviceavgift.serviceavgift.gg

Vi er pr. 31.12.2013 137 medlemmer.



Årsmøte, 6/6Årsmøte, 6/6--20142014

Forslag til serviceavgift  for 2014 og 2015: 1.500 kr + mva.Forslag til serviceavgift  for 2014 og 2015: 1.500 kr + mva.
Pga utfordringer ved at serviceavgift kommer seint på året så kan Pga utfordringer ved at serviceavgift kommer seint på året så kan g g g pg g g p

dette medføre diskusjoner med dette medføre diskusjoner med evtevt nye eiere av hytter, som da nye eiere av hytter, som da 
ikke har eid hytten gjennom hele året. For å unngå dette vil ikke har eid hytten gjennom hele året. For å unngå dette vil 

i ift f 2014 k tt å øti ift f 2014 k tt å øtserviceavgift for 2014 komme etter årsmøte.serviceavgift for 2014 komme etter årsmøte.

Å li i ift il f 2015 k i J h t åÅ li i ift il f 2015 k i J h t åÅrlig serviceavgift vil fra 2015 komme i Januar hvert år.Årlig serviceavgift vil fra 2015 komme i Januar hvert år.

Vi er pr. 31.12.2013 137 medlemmer.
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Årsmøte, 6/6Årsmøte, 6/6--20142014

Anvendelse av disponible midler i selskapet:Anvendelse av disponible midler i selskapet:
•• Overskudd i sameiet vil bli overført til annen egenkapital.Overskudd i sameiet vil bli overført til annen egenkapital.

Fastsetting av arbeidsplan for kommende årFastsetting av arbeidsplan for kommende årg pg p
•• Stabilisere økonomien og se om det er mulig å gjennomføre noen Stabilisere økonomien og se om det er mulig å gjennomføre noen 

kostnadsreduserende tiltak, og sluttføre alle grave aktiviteter som følge av kostnadsreduserende tiltak, og sluttføre alle grave aktiviteter som følge av 
VA utbyggingen deriblant flytte en del av hovedledningVA utbyggingen deriblant flytte en del av hovedledningVA utbyggingen, deriblant flytte en del av hovedledning.VA utbyggingen, deriblant flytte en del av hovedledning.

•• Bytte bank.Bytte bank.
•• Sluttføre oppdateringer av kartunderlag hvor det er feil, og inntegning av Sluttføre oppdateringer av kartunderlag hvor det er feil, og inntegning av 

nylagte stikkledninger.nylagte stikkledninger.
•• Avklare behov for service intervaller for å holde kostnader nede, og unngå Avklare behov for service intervaller for å holde kostnader nede, og unngå 

at risiko for skader økerat risiko for skader økerat risiko for skader øker.at risiko for skader øker.
•• Sluttføre arbeid med forsikring av anleggets utstyr og ansvar.Sluttføre arbeid med forsikring av anleggets utstyr og ansvar.



Årsmøte, 6/6Årsmøte, 6/6--20142014

Valg av styreValg av styre for to år og tre representanter tilfor to år og tre representanter tilValg av styre, Valg av styre, for to år og tre representanter til for to år og tre representanter til 
valgkomité valgkomité 

Valg av revisor Valg av revisor 
•• Forslag på Revisor: Center Revisjon A/S.Forslag på Revisor: Center Revisjon A/S.



Årsmøte, 6/6Årsmøte, 6/6--20142014

Styret og revisors godtgjørelseStyret og revisors godtgjørelseStyret og revisors godtgjørelse Styret og revisors godtgjørelse 
•• Styrets medlemmer: Forslag på 2.000 kr i honorar til hvert styremedlem.Styrets medlemmer: Forslag på 2.000 kr i honorar til hvert styremedlem.

•• Revisor: etter fakturaRevisor: etter faktura



S k dt t t til å t tS k dt t t til å t t
Årsmøte, 6/6Årsmøte, 6/6--20142014

Saker oversendt styret til årsmøtet:Saker oversendt styret til årsmøtet:
1.1. Reparere trapp på sti fra Høysandtoppen og ned Reparere trapp på sti fra Høysandtoppen og ned SandviksveienSandviksveien..
22 Sak vedr vedtektsendring tilSak vedr vedtektsendring til §§8 til å legge ut årsmøtedokumenter ut på8 til å legge ut årsmøtedokumenter ut på2.2. Sak vedr vedtektsendring til Sak vedr vedtektsendring til §§8 til å legge ut årsmøtedokumenter ut på 8 til å legge ut årsmøtedokumenter ut på 

hjemmeside 2 uker før årsmøte.hjemmeside 2 uker før årsmøte.

Styrets innstilling; Styrets innstilling; 
1.1. Styret har hatt dugnad og satt opp en trapp på nevnte sted.Styret har hatt dugnad og satt opp en trapp på nevnte sted.
22 S f lS f l2.2. Styret støtter forslaget.Styret støtter forslaget.

Styret har også mottatt ett innspill fra medlem om å vurdere styrets størrelseStyret har også mottatt ett innspill fra medlem om å vurdere styrets størrelseStyret har også mottatt ett innspill fra medlem om å vurdere styrets størrelse.Styret har også mottatt ett innspill fra medlem om å vurdere styrets størrelse.

Basert på dette; Basert på dette; 
•• Styret foreslår å sette ned en liten arbeidsgruppe til å vurdere VA lagets Styret foreslår å sette ned en liten arbeidsgruppe til å vurdere VA lagets 

vedtekter etter noen års drift, og foreslå evt. vedtektsendringer til neste vedtekter etter noen års drift, og foreslå evt. vedtektsendringer til neste 
årsmøteårsmøteårsmøte. årsmøte. 



Årsmøte, 6/6Årsmøte, 6/6--20142014

åå å åå å•• Ved å bruke eVed å bruke e--mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere 
oss ved ny eoss ved ny e--mail adresse.mail adresse.

•• Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om 
dette på hjemmesidendette på hjemmesiden
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