Årsmlte

i Borlya

Referent

vannverk

13.07

: Håvard Severinsen

Til stede:
Fra styret:

Ole Kr. Kristiansen,

Svein Kr. Kristiansen,

Thor Olsen, Ralf Georg Olsen og Håvard

Severinsen.
Medlemmer

til stede:

Totalt 19 medlemmer

tilstede.

Saksliste.
Valg av mBteleder,
Godkjenning

referent

av innkalling,

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Budsjett

og protokoIIundertegnere.
dagsorden

og saker til eventuelt.

2016.

med balanse 2016

2017

Valg
Eventuelt

Styreleder
1.

og innmeldte

Ole Kr. Kristiansen

Valg av mlteleder,

saker.

Ønsket velkommen,

referent

og orienterte

om innmeldt

sak for årsmøtet.

og protokoIlundertegnere.

Ole Kr. Kristiansen valgt til mBteleder og Håvard Severinsen
valgt til referent.
Svendsen og Hans JØrgen Fiskådal valgt som protokolIundertegnere.
2.

Godkjenning

av innkaIling,dagsorden

OK.

3.

Styrets årsberetning.

4.

Resultatregnskap

OK.

OK
5.

Budsjett
OK

for 2017

med balanse

og saker til eventuelt

Randi

2017

6.

Valg
Valg av nye styremedlemmer
FBlgende

styremedlemmer
Thor Olsen

Styremedlem

Håvard

Styremedlem

Ole Kr. Kristiansen

Varamedlem

FBlgende

7,

er på valg etter

Styremedlem

fullfgirt

valgperiode

på to år:

Severinsen

Svein Ole BorØ

styremedlemmer

er ikke på valg

Styremedlem

Svein Kr Kristiansen

Styremedlem

Ralf Georg

Alle gjenvalgt

ved akklamasjon.

Olsen

Eventuelt
Ved gjennomgang
motsetninger

av vannverkets

Materialet

bgir gjennomgås,

Eksempler

på forhold

§6 årsHtet

holdes

§3 og 1l

vedtekter

og forskrifter,

fremstår

disse med feil,

og sammenblanding.

kan virke

forenkles

som bør vurderes:
hvert

år innen

motstridende

Det synes litt tilfeldig

og revideres.

30.juni......
og b@lr klargj@res

hva som inngår

i forskrifter

bedre..
og vedtekter.

Disse bØr i stØrre grad

samordnes.

Forslag
Styret

til vedtak:
i Borgiya vannverk

et revidert

forslag

skal gjennomgå

for neste

vannverkets

vedtekter

og forskrifter

og legge frem

års årsmØte.

Vedtak:
Av praktiske
perioden.

Styret

grunner

vil årsmgitet

Fortrinnsvis

skal revidere

første

forskrifter

bli avholdt

eller andre

og vedtekter

Randi Svendsen

c,""-45EF'>%

i juli, da det er flest folk på Øyene i denne

torsdag

i juli avhengig

i Igipet av kommende

av basar.

år.

Hans
!B?er«
Ffiskådal

