Den 2. juli 2016 kl. 11.00 ble arsmote avholdt i S0ndre Kraker0y
Vann- og Avl0pslag SA
M0te ble avholdt i Speiderhuset i Fredrikstad

Stemmeberetigel?
Dagsorden:
1.
2.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av meteleder, referent og 2 medlemmer til a underskrive
protokollen.
3. Styrets arsberetning.
4. Regnskap.
5. Fastsettelse av arlig avgift til felleskostnader.
6. Fastsettelse av arbeidsplan for kommende ar.
7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
8. Budsjett2017
9. Valg av styremedlemmer.
10. Valg av revisor.
11. Valg av valgkomite.
12. Andre innkomne saker. (se forslag og informasjon fra styret)
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Per Halvorsen apnet m0tet, 0nsket velkommen og gjennomgikk
dagsorden.
o Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
2. Valg av meteleder, referent og 2 medlemmer til a underskrive
protokollen.
o Som meteleder ble valgt: Runar Nilsen
o Som referent ble valgt: Olav Trevor Serensen
o Til a underskrive protokollen ble valgt:
Ellen Grenn
Elin Sorteberg Christophersen

3. Styrets arsberetning.
Per Halvorsen gjennomgikk arsberetningen
o Styrets arsberetning ble vedtatt

4. Regnskap og budsjett.
Olav Trevor S0rensen redegjorde for regnskapet 2015
o Regnskap for 2015 ble godkjent
5. Fastsettelse av arlig avgift til felleskostnader.
o Forslag: Kr. 2.500,-. inkludert M.V.A. (Se vedlagt Budsjett)
o Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Fastsettelse av arbeidsplan for 2017 ar.
o Drifte anlegget.
o Befaring og overdekking av hovedledningsnettet der det er behov.
o Arbeidsplanen ble vedtatt
7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
o Honorar til styret:
Det foreslas at satsene opprettholdes uendret, dvs.:
o Arbeidene styremedlemmer
kr. 450,- pr. time
o Styremater
kr. 1.100,- pr. m0te
o Revisors honorar/bistand til arsregnskap kr. 18.000,o Forslagene ble vedtatt

8. Budsjett 2016
o Budsjettet vedtatt
9. Valg av styremedlemmer.
o
o
o
o
o
o

Styrets leder
Per Halvorsen
Styremedlem
Per Hansen
Styremedlem
Henning Olset
Styremedlem (nestleder) Runar Nilsen
Styremedlem (kasserer) Olav Trevor S0rensen
Varamedlem
Jeanette Raad

2 ar valgt
ikke pa valg
ikke pa valg
ikke pa valg
2 ar valgt
2 ar valgt

Alle valgt mot 1 stemme. (0nsket Per Halvorsen og Olav S0rensen ikke pa valg
samtidig)
10.Valg av revisor
o Revisor

Revisorgruppen 0stfold DA

1 ar valgt

11.Valg av valgkomite fra:
o Medlem
o Medlem

Per Kristian Fodstad
Tore Hagen

ikke pa valg
2 ar valgt

12.Andre innkommende saker (se forslag og informasjon fra styret)
o Styret her om at arsm0te fritar styremedlemmene for personlig 0konomisk
ansvar. Ansvarsfriheten omfatter ikke 0konomisk tap som skyldes grov
uaktsomhet eller forsettlige skadegj0rende handlinger fra
styremedlemmene.
o For^laget ble enstemmig vedtatt

n,
Olav Trevor

Referent

Ellen Gr0nn

Elin Sorteberg Christophersen

