Protokoll fra årsmøte Borøya Vannverk SA

Sted: Skolehuset Borøya
Dato: Onsdag 10. juli 2013, kl. 1900.
Til stede fra styret:
Tor Skoland
Leif Gunnar Olsen
Stian Reisvoll
Tor Olsen
Olav A. Dokkedal (ikke til stede, grunnet sykdom)
Bjørg Seland Olsen, forretningsfører
Jens Kristensen, driftsleder (Ikke til stede)
Øvrige medlemmer til stede:
Turid Juve, andel 11
Espen Try, Grønnbukta Borøya, andel
Henry Kristiansen, andel 177
Kitty Karlsen, kona til Birger, andel 18
Brit Heyerdahl, andel 42
Håvard Severinsen, andel 174
Tone Skaranger, andel 43
Torunn Møller, andel
Kari Brøtmet, andel 141
Saksliste til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Ingen kommentarer til innkalling eller dagsorden
2. Valg av møteleder og referent.
Styrets nestleder Tor Skoland ble valgt til møteleder og styremedlem Stian Reisvoll ble valgt
til referent.
3. Valg av medlem til å medundertegne protokoll.
Henry Kristiansen ble valgt til å medundertegne protokoll.

4. Styrets årsberetning 2012.
Møtelederen gjennomgikk styrets årsberetning som i forkant av årsmøtet var blitt tilsendt
alle medlemmer. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til årsberetningen.
5. Resultatregnskap med balanse og revisjonsberetning 2012.
Gjennomgått av møtelederen. Det var ingen kommentarer.
6. Budsjett 2013.
Vannverket har, etter pålegg fra myndighetene, nettopp fått en ny organisasjonsform ved at
vi er blitt et samvirkeforetak (SA) og er registrert i Brønnøysundregistrene 04.07.2013. Dette
krever at vi må betale merverdiavgift på varer og tjenester. Søknad om registrering i
merverdiregisteret er avsendt, men er så langt ikke ferdigbehandlet.
Ovennevnte har medført en forsinkelse i arbeidet med å utarbeide budsjett 2013.
7. Gebyrer.
Styret foreslår at gebyrer forblir uendret. Årsmøtet vedtok styrets forslag.
8. Valg av styremedlemmer.
Følgende styremedlemmer var på valg etter fullført valgperioden på to år: Tor Skoland,
nestformann og styremedlem Leif Gunnar Olsen.
Som nye styremedlemmer foreslår valgkomiteen (styret): Ole Kristian Kristiansen , Furumoen
4C Søgne, med fritidsbolig på Borøya, andel 6 og Håvard Severinsen, Vestrusveien 12 Søgne,
fritidsbolig med sin bror på Borøya, andel 174.
Årsmøtet gav full tilslutning til forslaget.
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Stian Reisvoll
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medunderskriver

