VELKOMMEN!!
Høysand Vann & Avløps lag SA
Årsmøte
17.juni 2022
kl.19-20:30

Årsmøte, 17/6-2022
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.
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

Antall medlemmer 31.12.2021 145 medlemmer.

Budsjett, 17/6-2022

Budsjetterte utgifter for 2022
Leverandør
1IF skadeforsikring
2Driftsteknikk
3Årsmøtet/styremøter
4Adv firmaet Grindstad & Co
5Fortum/ Ustekvekja Energi
6Regnskap
7Styrehonorarer
8Kemneren i Sarpsborg
9Eidsberg Sparebank
10Diverse
Utgifter

Beskrivelse
Forsikring av felles VA anlegg eiendom/ansvar
Serviceavtale/ GSM-abb/bruk data-sim
Styre- og årsmøter, leie, etc
Div juridisk bistand
Strøm/ Nettavgifter/ faste avgifter (målere)
Regnskap/regnskapsarb og årsoppgjør
Honorarer og arbeidsgiveravg
Skatt
Omkostninger

2022

2021

46 000
35 000
5 000
5 000
15 000
20 000
18 000
0
2 000

46 000
35 000
5 000
5 000
15 000
20 000
18 000
0
2 000

Diverse vedlikehold/ oppgradering

70 000

70 000

216 000

216 000

Vi er ikke i mål med oppgraderinger ennå, så budsjettet for 2022 er på samme
nivå som 2021.

Årsmøte, 17/6-2022
Forslag til serviceavgift for 2023: 1.500 kr + mva (som tidligere).

• Innkreving av serviceavgift har i år vært mye enklere.
• Mange av innbetalinger har gått med eFaktura, men noen får
fortsatt vanlig faktura.
• Fint om flere kan akseptere eFaktura neste år. Dette kan
ordnes i nettbank.

Årsmøte, 17/6-2022
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 pumpestasjoner etter 10 års
drift, men er ikke i mål med oppgradering av styrings system/ PLS ennå
grunnet utfordringer hos leverandør. Satser på at det løser seg snart.
Styret er ikke i mål med verifisering av vår forsikring (få tilbydere).
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) har vi nå startet på. Vil bli en stor
oppdatering. Mange forandringer etter «as-built» versjonen.

Årsmøte, 17/6-2022

Valg av styre for to år og to representanter til
valgkomité

Årsmøte, 17/6-2022

Styret godtgjørelse
•
•

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

Årsmøte, 17/6-2022

• Vi sliter med mye

fremmedelementer
som kluter, Q-tips,
våtservietter og
annet som ikke
løser seg opp i
våre
pumpestasjoner.
• Alle må informere
brukere av hytta
om dette.

Årsmøte, 17/6-2022
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.

