VELKOMMEN!!
Høysand Vann & Avløps lag SA
Årsmøte
12.juni 2020
kl.19-20:30

Årsmøte, 12/6-2020
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Årsregnskap, kontospesifisert regnskap, antall medlemmer og budsjett.
5. Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
6. Disponering av årets resultat: Overføring til bank.
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år
8. Valg av styre inkludert styreleder for to år
9. Valg av revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisor
10. Valg av to representanter til valgkomité
11. Styret og eventuelt revisors godtgjørelse
12. Andre innkomne saker
13. Informasjon fra styret

Budsjett, 12/6-2020
Budsjetterte utgifter for 2020
Beskrivelse

2020

2019

Forsikring av felles VAanlegg - eiendom/ansvar

40 000

40 000

Serviceavtale/ GSM-abb/bruk data-sim

35 000

35 000

Styre- og årsmøter, leie, etc

5 000

5 000

Div juridisk bistand

5 000

5 000

Strøm/ Nettavgifter/ faste avgifter (målere)

20 000

15 000

Regnskap/regnskapsarb og årsoppgjør

20 000

25 000

Honorarer og arbeidsgiveravg
Skatt
Omkostninger
Diverse vedlikehold, inspeksjon, etc

15 000
0
2 000
20 000

15 000

162 000

177 000

Budsjettet for 2021 er lavere enn for 2020.
Antall medlemmer 31.12.2019 140 medlemmer.

0
2 000
35 000

Årsmøte, 12/6-2020
Forslag til serviceavgift for 2021: 1.500 kr + mva (som tidligere).

• Innkreving av serviceavgift har i år vært mye enklere.

Flesteparten av innbetalinger har gått med eFaktura, men noen
får fortsatt vanlig faktura. Flere vil få eFaktura neste år.

Årsmøte, 12/6-2020
Disponering av årets resultat:
• Overføring til bank (forandring fra tidligere år pga godkjent søknad om
skattefritak for Høysand VA)

Fastsetting av arbeidsplan for kommende år
•
•
•
•

Vi har begynt på planlagt oppgradering av styrings system i
pumpestasjoner. Bytte av èn pumpe gjenstår.
Styret har startet gjennomgang av innehold/ pris på vår forsikring.
Feilsøkings prosedyre for ettertiden er påbegynt men ikke ferdigstilt. Vi vil
også merke ventiler i noen kummer for å unngå misforståelser ved
feilsøking.
Oppdatering av kart (COWI) blir gjort til neste år pga flere forespørsler om
medlemskap.

Årsmøte, 12/6-2020

Valg av styre for to år og to representanter til
valgkomité

Årsmøte, 12/6-2020

Styret godtgjørelse
•
•

Forslag på 5.000 kr for styreleder og kasserer.
Forslag på 2.000 kr for resterende styremedlemmer.

Årsmøte, 12/6-2020
Inspeksjon av våre sjøledninger
• Høysand VA foretar preventive inspeksjoner av sjøledningene våre ca hver
•
•

annet år. Dette har til nå blitt gjort av dykkere og koster mye.
I dag finnes det undervannsdroner som kan gjennomføre slike inspeksjoner
med kamera.
Høysand VA vurderer å gå til anskaffelse av en undervannsdrone. En
undervannsdrone kan nedbetales på få år. I tillegg så kan inspeksjon gjøres
fra overflaten og vi reduserer risiko ved dykking.

Årsmøte, 12/6-2020
Brannkum i Sandvika
•
•

Vi har en brannkum i Sandvika. Denne har brannvesenet fått informasjon
om.
Men det er greit at flere vet om denne i tilfelle det skulle være behov for
det.

Årsmøte, 12/6-2020
Overgang til utsendelse av faktura på mail.

•

Husk også å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.

•

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

•

Husk at kluter, Q-tips, våtservietter og annet som ikke løser
seg opp SKAL ikke i avløp.

VIKTIG AT INFO TILFALLER ALLE BRUKERE AV HYTTENE

GOD
SOMMER!!

