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Årsmøte, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013

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. Revisorberetning,Revisorberetning, årsregnskapårsregnskap, antall medlemmer, samt budsjett., antall medlemmer, samt budsjett.4.4. Revisorberetning, Revisorberetning, 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 styreValg av styre inkludert styreleder for to år og tre representanter tilinkludert styreleder for to år og tre representanter til8.8. Valg av styre, Valg av styre, inkludert styreleder for to år og tre representanter til 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, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013
Høysand VA SA økonomiske Høysand VA SA økonomiske øy øøy ø

status pr. 31.mai 2013 status pr. 31.mai 2013 
Pr 31.05.2012 
Brukskonto 115 276 82Brukskonto 115 276,82
Kapitalkonto 25 696,86
Total 140 973,68

Leif Grimsrud (inkl. sjøledningsbrudd). 113 860,00
Diverse entreprenørvirksomhet 39 937,75

Pr 31.05.2013 
Brukskonto 128 824,38
Kapitalkonto 942,24
Total 129 766 62

Styreutgifter, møter, honorarer, etc. 19 488,00

Regnskap, bank, Revisjon 35 619,25
l k if Total 129 766,62

Balanse 11 207,06

Kommunal skatt og avgifter 34 730,00

Service avtale, problemer med pumper. 63 299,45

Juridisk bistand 28 281 00 Inntekter 2012 346 778,42 
357 984,48 

Juridisk bistand 28 281,00
Strøm utgifter 10 082,03

Erstatning grensemerker 12 687,00

Vi er pr. 31.12.2012 136 
medlemmer.

Erstatning grensemerker 12 687,00

Totale utgifter 2012‐2013 357 984,48

Totalregnskapet for Høysand VA SA kan 
fås ved henvendelse til styret. 



Årsmøte, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013
Busjetterte utgifter pr år.Busjetterte utgifter pr år.

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

Årsmøtet/styremøter styrehonorarer, etc. 9 000
Regnskap/ revisjon, bank 35 000
Kemneren i Sarpsborg Skatt og avgift 35 000

Driftsteknikk Serviceavtale/ pumpe‐assistanse 50 000
Juridisk bistand 40 000
Noe entreprenør virksomhet 30 000

Forslag fra styret på årlig serviceavgift for 2013: 1 500 kr + mvaForslag fra styret på årlig serviceavgift for 2013: 1 500 kr + mva

Utgifter TOTALT 211 000

Forslag fra styret på årlig serviceavgift for 2013: 1.500 kr + mva.Forslag fra styret på årlig serviceavgift for 2013: 1.500 kr + mva.
Kommentarer:Kommentarer:
•• Dette vil gi en inntekt på i overkant av 204.000.Dette vil gi en inntekt på i overkant av 204.000.Dette vil gi en inntekt på i overkant av 204.000.Dette vil gi en inntekt på i overkant av 204.000.
•• Skatter og avgifter vil bli minke pga. nedskrivning av anlegget.Skatter og avgifter vil bli minke pga. nedskrivning av anlegget.
•• Etter hvert bør vi opprettet ett fond som en buffer for fremtidige Etter hvert bør vi opprettet ett fond som en buffer for fremtidige 

ååuforutsette utgifter, i stedet for å planlegge med dette i budsjett.uforutsette utgifter, i stedet for å planlegge med dette i budsjett.
•• Vi har nå planlagt med noe ekstrautgifter for evt. reparasjoner av pumper Vi har nå planlagt med noe ekstrautgifter for evt. reparasjoner av pumper 

på ca. 25.000.på ca. 25.000.



A d l di ibl idl i l k tA d l di ibl idl i l k t
Årsmøte, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013

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 år
•• 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 aktiviteter som følge av VA kostnadsreduserende tiltak, og sluttføre alle aktiviteter som følge av VA 
utbyggingen og seutbyggingen og seutbyggingen, og se .utbyggingen, og se .

•• Oppdatere kartunderlag med Oppdatere kartunderlag med evtevt oppdatering av feil inntegning av oppdatering av feil inntegning av 
ledninger, og nylagte stikkledninger.ledninger, og 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 øker.at risiko for skader øker.

•• Vurdere om service avtale har ”riktig pris”/ forespørre i markedetVurdere om service avtale har ”riktig pris”/ forespørre i markedetVurdere om service avtale har riktig pris / forespørre i markedet.Vurdere om service avtale har riktig pris / forespørre i markedet.
•• Jobbe videre med å få til en forsikring av anleggets utstyr og ansvar.Jobbe videre med å få til en forsikring av anleggets utstyr og ansvar.
•• Vurdere/ gjennomføre nedgraving av sjøledninger i Vurdere/ gjennomføre nedgraving av sjøledninger i SildevikaSildevika..



V l tV l t f t å t t t tilf t å t t t til
Årsmøte, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013

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



St t i dt j lSt t i dt j l
Årsmøte, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013

Styret og revisors godtgjørelse Styret og revisors godtgjørelse 
•• Styrets medlemmer: Forslag på intet honorar til styret i år. Kun 2 Styrets medlemmer: Forslag på intet honorar til styret i år. Kun 2 

styremedlemmer (som ikke fikk utbetalt for siste halvår i fjor)styremedlemmer (som ikke fikk utbetalt for siste halvår i fjor)styremedlemmer (som ikke fikk utbetalt for siste halvår i fjor).styremedlemmer (som ikke fikk utbetalt for siste halvår i fjor).
•• Revisor: etter fakturaRevisor: etter faktura



S k til å t tS k til å t t
Årsmøte, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013

Saker til årsmøtet:Saker til årsmøtet:
Det er ingen innkomne saker til årsmøtet i år.Det er ingen innkomne saker til årsmøtet i år.



Generell status fra styret:Generell status fra styret:
Årsmøte, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013

yy
•• Styret har nådd fjorårets mål med å få ferdigattest fra SK.Styret har nådd fjorårets mål med å få ferdigattest fra SK.

–– Brudd i sjøledning i vinter/vårBrudd i sjøledning i vinter/vårj gj g
–– Fryseplugg i sjøledning i vinterFryseplugg i sjøledning i vinter
–– Graving over hyttetomt til hytteeier som ikke er medlem av Graving over hyttetomt til hytteeier som ikke er medlem av 

vannlagetvannlagetvannlaget vannlaget 

•• Tinglysning av fellesavtale (se egen slide).Tinglysning av fellesavtale (se egen slide).



UNDERTEGNING OG TINGLYSING AV FELLESAVTALEUNDERTEGNING OG TINGLYSING AV FELLESAVTALE

Årsmøte, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013
UNDERTEGNING OG TINGLYSING AV FELLESAVTALE UNDERTEGNING OG TINGLYSING AV FELLESAVTALE 

•• De fleste av oss har undertegnet en fellesavtale som skal De fleste av oss har undertegnet en fellesavtale som skal 
tinglyses og gi oss rett til VA nettet i fremtiden og gi rett fortinglyses og gi oss rett til VA nettet i fremtiden og gi rett fortinglyses og gi oss rett til VA nettet i fremtiden og gi rett for tinglyses og gi oss rett til VA nettet i fremtiden og gi rett for 
VA laget å ha liggende VA ledninger på eiendommene.VA laget å ha liggende VA ledninger på eiendommene.

•• I forbindelse med tinglysning av fellesavtalen på de enkelteI forbindelse med tinglysning av fellesavtalen på de enkelteI forbindelse med tinglysning av fellesavtalen på de enkelte I forbindelse med tinglysning av fellesavtalen på de enkelte 
eiendommer måtte denne inneholde samtlige eiendommer måtte denne inneholde samtlige 
hjemmelshavereshjemmelshaveres fødsels og personnummer.fødsels og personnummer.

•• Dette betyr at Dette betyr at ènèn ny fellesavtale må signeres.ny fellesavtale må signeres.
•• Alternativt så dette ordnes ved at Alternativt så dette ordnes ved at hjemmelshavernehjemmelshaverne gir gir 

advokat og styremedlem Thormod Bjerkholt fullmakt til å advokat og styremedlem Thormod Bjerkholt fullmakt til å 
tinglyse avtalen.tinglyse avtalen.

•• Avtalen ligger ved utgangsdøren og kan signeres etter Avtalen ligger ved utgangsdøren og kan signeres etter 
årsmøte, årsmøte, evtevt signeres hos feltets representant i styret ila signeres hos feltets representant i styret ila 
sommerensommerensommeren.sommeren.



Årsmøte, 14/6Årsmøte, 14/6--20132013

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



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


