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Årsmøte, 9/6Årsmøte, 9/6--20172017

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. ÅrsregnskapÅrsregnskap og antallog antall medlemmer, samt budsjett.medlemmer, samt budsjett.4.4. ÅrsregnskapÅrsregnskap og antall og antall medlemmer, samt budsjett.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 årValg av styre inkludert styreleder for to år8.8. Valg av styre, inkludert styreleder for to årValg av styre, inkludert styreleder for to år
9.9. Valg av revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisorValg av revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisor
10.10.Valg av to representanter til valgkomité Valg av to representanter til valgkomité 
11.11.Behandling og godkjenning av forslag til endringer av vedtekterBehandling og godkjenning av forslag til endringer av vedtekter
12.12.Styret og eventuelt revisors godtgjørelse Styret og eventuelt revisors godtgjørelse 
1313 A d i k kA d i k k13.13.Andre innkomne sakerAndre innkomne saker
14.14.Informasjon fra styretInformasjon fra styret



Årsmøte, 9/6Årsmøte, 9/6--20172017
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Konto pr 9.Juni 2017.
Spesifisert utgiftsoversikt 2016Spesifisert utgiftsoversikt 2016

Konto pr 9.Juni 2017.
Brukskonto: 239 254,19 NOK
Sparekonto: 500 889,99 NOK

IF skadeforsikring Forsikring eiendom/ansvar 33 594,00

Kjellsrud Bil og Traktor
Utfylling og oppr av vei skulder ihht 
grunneierkrav 32 500 00Kjellsrud Bil og Traktor grunneierkrav 32 500,00

Driftsteknikk
Utr driftsstans, abbonnement, GSM trafikk, 
serviceavt 24 913,00

Grunneiere Ulempeserstatning 0,00p g
Årsmøtet/styremøter Lydanlegg, bevertning, møterom (2x Folkvang) 7 371,00
Ingar Gundersen utlegg frimerker 330,00
Hafslund Nettleie 6 827,91
Ustekveikja Energi Strøm 3 335 39Ustekveikja Energi Strøm 3 335,39
Skjeberg Regnskapsk/Directa Regnskap/regnskapsarb og årsoppgjør 2015 22 224,00
Styrehonorarer Honorarer (2015+2016)  og arbeidsgiveravg  23 410,00
Center Revisjon Revisjon,årsregnskap, noter 2013 0,00
Serviceavgift tilbakebet dobbeltbet 1 875,00
Kemneren i Sarpsborg Skatt 24 689,00
MVA‐skatt og avgiftsregnskap Merverdiavgift 0,00
Ketil Opstad Utlegg batteri pumpestasjon 478 50Ketil Opstad Utlegg batteri pumpestasjon 478,50
Nordea bank/ES bank Omkostninger 1 381,50
Utgifter Brukskonto 182 929,30



Budsjett, 9/6Budsjett, 9/6--20172017
Leverandør Beskrivelse 2017 2016

If skadeforsikring Forsikring av felles VAanlegg ‐ eiendom/ansvar 35 000 35 000If skadeforsikring Forsikring av felles VAanlegg   eiendom/ansvar 35 000 35 000

Driftsteknikk Serviceavtale/ GSM‐abb/bruk data‐sim 25 000 25 000

Årsmøtet/styremøter Styre‐ og årsmøter, leie/ bevertning/ avslutning 5 000 5 000

Adv firmaet Grindstad & Co Div juridisk bistand (Tinglysning) 5 000 5 000

Fortum/ Ustekvekja Energi Strøm/ Nettavgifter/ faste avgifter (målere) 13 500 15 000

Regnskap Regnskap/regnskapsarb og årsoppgjør 30 000 30 000Regnskap Regnskap/regnskapsarb og årsoppgjør 30 000 30 000

Styrehonorarer Honorarer  og arbeidsgiveravg 15 000 15 000

Revisjon Revisjon,årsregnskap, noter 0 0

K i S b Sk if 25 000 25 000Kemneren i Sarpsborg Skatt,avgift 25 000 25 000

Eidsberg Sparebank Omkostninger 1 500 0

Diverse Diverse vedlikehold, inspeksjon, etc 45 000 45 000

Utgifter  200 000 200 000

Budsjettet for 2017 er på samme nivå som 2016.Budsjettet for 2017 er på samme nivå som 2016.

Vi er pr. 31.12.2016 139 medlemmer.



Årsmøte, 9/6Årsmøte, 9/6--20172017

Forslag til serviceavgift  for 2018: 1.500 kr + mva.Forslag til serviceavgift  for 2018: 1.500 kr + mva.
Noen kommentarer til serviceavgift:Noen kommentarer til serviceavgift:
•• Noen små utfordringer med utsendelse av serviceavgift i år Noen små utfordringer med utsendelse av serviceavgift i år 

ååogså. også. 
•• Styret har tatt opp dette med regnskapsbyrået vårt som nå har Styret har tatt opp dette med regnskapsbyrået vårt som nå har 

å fått lø i k l b d få fått lø i k l b d fnå fått en ny løsning som skal være bedre for nå fått en ny løsning som skal være bedre for 
”masseutsendelser”.”masseutsendelser”.

•• Vi vil vil også forandre utseende på fakturaVi vil vil også forandre utseende på faktura•• Vi vil vil også forandre utseende på faktura.Vi vil vil også forandre utseende på faktura.
•• Vi vil også innføre purregebyr ved forsinket betaling av Vi vil også innføre purregebyr ved forsinket betaling av 

serviceavgift neste årserviceavgift neste årserviceavgift neste år.serviceavgift neste år.



A d l di ibl idl i l kA d l di ibl idl i l k

Årsmøte, 9/6Årsmøte, 9/6--20172017

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
•• Det kommer stadig info om oppdatering som følge av nylagte Det kommer stadig info om oppdatering som følge av nylagte 

stikkledninger. Oppdatering av kartunderlag vil vi nå få gjennomført av stikkledninger. Oppdatering av kartunderlag vil vi nå få gjennomført av 
COWICOWICOWI.COWI.

•• Brannkumskilt i Sandvika.Brannkumskilt i Sandvika.
•• Sjekkliste for vinterklargjøring av hovedpumpestasjoner.Sjekkliste for vinterklargjøring av hovedpumpestasjoner.



Årsmøte, 9/6Årsmøte, 9/6--20172017

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



Årsmøte, 9/6Årsmøte, 9/6--20172017

Styret har ikke fått inn noen saker til årsmøtet.Styret har ikke fått inn noen saker til årsmøtet.Styret har ikke fått inn noen saker til årsmøtet.Styret har ikke fått inn noen saker til årsmøtet.



Årsmøte, 9/6Årsmøte, 9/6--20172017

Styret godtgjørelseStyret godtgjørelseStyret godtgjørelse Styret godtgjørelse 
•• Forslag på 3.000 kr for styreleder og kasserer.Forslag på 3.000 kr for styreleder og kasserer.
•• Forslag på 1 000 kr for resterende styremedlemmerForslag på 1 000 kr for resterende styremedlemmer•• Forslag på 1.000 kr for resterende styremedlemmer.Forslag på 1.000 kr for resterende styremedlemmer.



åå

Årsmøte, 9/6Årsmøte, 9/6--20172017

Overgang til utsendelse av faktura på Overgang til utsendelse av faktura på mailmail..

V d å b kV d å b k il i tid H k å å d til i tid H k å å d t•• 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

•• Husk at kluter, QHusk at kluter, Q--tips, tamponger og annet som ikke løser seg tips, tamponger og annet som ikke løser seg 
oppopp SKAL ikke i avløpSKAL ikke i avløp Årets service har igjen avdekket kluterÅrets service har igjen avdekket kluteropp opp SKAL ikke i avløpSKAL ikke i avløp. Årets service har igjen avdekket kluter . Årets service har igjen avdekket kluter 
so har surret seg rundt pumper. Dette må ALLE brukere av so har surret seg rundt pumper. Dette må ALLE brukere av 
hyttene vite om.hyttene vite om.

•• Høysand VA årsmøte er nå formelt avsluttet.Høysand VA årsmøte er nå formelt avsluttet.



IKKE ”H d VA” kIKKE ”H d VA” kIKKE ”Høysand VA” sakerIKKE ”Høysand VA” saker

•• Info om parkering i SandvikaInfo om parkering i Sandvika
•• Svartelistede planter i vårt område:Svartelistede planter i vårt område:

–– TromsøpalmeTromsøpalmeTromsøpalmeTromsøpalme
–– Kjempespringfrø Kjempespringfrø 

K d ll iK d ll i–– Kanadagullris Kanadagullris 

•• Info om dugnad i sommer blir sendt ut.Info om dugnad i sommer blir sendt ut.gg



Parkering i SandvikaParkering i Sandvikagg



Svartelistede planter i HøysandSvartelistede planter i HøysandSvartelistede planter i HøysandSvartelistede planter i Høysand

•• TromsøpalmeTromsøpalme

•• Kjempespringfrø Kjempespringfrø 

•• Kanadagullris Kanadagullris 



GODGODGOD GOD 
SOMMER!!SOMMER!!SOMMER!!SOMMER!!




