
VELKOMMEN!!

Høysand Vann & Avløps lag SA
Årsmøte

22.juni 2018
kl.19-20:30



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. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og 

overskudd eller dekning av underskudd.
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.Behandling og godkjenning av forslag til endringer av vedtekter
12.Styret og eventuelt revisors godtgjørelse 
13.Andre innkomne saker
14.Informasjon fra styret

Årsmøte, 22/6-2018



Budsjettet for 2018 er på samme nivå som 2017.

Vi er pr. 31.12.2017 139 medlemmer.

Budsjett, 22/6-2018
Konto pr 31.12. 2017
Brukskonto: 126 012,62
Kapitalkonto: 504 376,39

Budsjetterte utgifter for 2018

Beskrivelse 2018 2017
Forsikring av felles VAanlegg - eiendom/ansvar 38 000 35 000
Serviceavtale/ GSM-abb/bruk data-sim 25 000 25 000
Styre- og årsmøter, leie, etc 5 000 5 000
Div juridisk bistand (Tinglysning, avgiftsfritak) 25 000 5 000
Strøm/ Nettavgifter/ faste avgifter (målere) 15 000 15 000
Regnskap/regnskapsarb og årsoppgjør 30 000 30 000
Honorarer  og arbeidsgiveravg 15 000 15 000
Skatt,avgift 25 000 25 000
Omkostninger 2 000 0
Diverse vedlikehold, inspeksjon, etc 20 000 45 000

200 000 200 000



Forslag til serviceavgift  for 2019: 1.500 kr + mva.

Noen kommentarer til serviceavgift:
• Fortsatt noen små utfordringer med utsendelse av serviceavgift 

pr. e-mail, men mye mindre enn tidligere. 
• Styret vil vurdere om dette er riktig utsendelse metode.
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Anvendelse av disponible midler i selskapet:
• Overskudd i sameiet vil bli overført til annen egenkapital.

Fastsetting av arbeidsplan for kommende år
• Avklare behov for reservedeler/ oppdatere reservedels lager.
• Lage en feilsøkings prosedyre/ merke kummer med ventiler.
• Sluttføre oppdatering av kart med COWI og oppdatere SK med siste 

utgave. 
• Sjekkliste for vinterklargjøring av hovedpumpestasjoner.
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Valg av styre for to år og to representanter til 
valgkomité 
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Saker til årsmøte:
1. Forslag til vedtektsendringer. Bakgrunn og forslag 

ved Thormod Bjerkholt.
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Styret godtgjørelse 
• Forslag på 3.000 kr for styreleder og kasserer.
• Forslag på 1.000 kr for resterende styremedlemmer.
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Overgang til utsendelse av faktura på mail.

• Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. 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. Årets service har igjen avdekket 
kluter so har surret seg rundt pumper. Dette må ALLE brukere 
av hyttene vite om.
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GOD 
SOMMER!!


