
Skjorsand & Fusa Vassverk SA

Protokollfra irsmote tirsdag 15. mai 2018

Fortegnelse over frem m0tte:
Det motte 15 medlemmer, inkludert samtlige 5 styremedlemmer.
lnklusiv fullmakter var L8 medlemmer representert

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

lnnkalling var lagt ut pd lagets hjemmeside 415-2O18 og annonse var rykket inn i

Os & Fusaposten 8/5-20L8, SMS melding sendt ut 10/5-20L8 og oppslag hengt opp pe
Fusatun.

lnnkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av m6teleder og referent

Erling Syvertsen ble valgt til mOteleder og referent.

Sak 3 Valg av 2 medlemmer til 5 underskrive protokollen

Roald Samnoy og lvar Hellebg ble valgt til i underskrive protokollen

Sak 4 Godkjenning av styrets firsmelding

Erling Syvertsen gikk gjennom hovedpunktene i styrets Arsmelding med sarlig vekt p6

utfordringene vi har knyttet tal Okt fargetall pi rivannet.
Styrets Srsmelding ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Godkjenning av regnskap og anvendelse av overskudd

Erling Syvertsen gjennomgikk hovedtallene i regnskapet. Resultatregnskapet viser et
driftsresultat pi 306.224 kroner. Aret gav et likviditetsoverskudd pA ca. 0,6 mill kroner.
Bankinnskudd utgjorde ved irsskiftet 4 mill. kroner.
Styret ser derfor ikke behov for endringer i vannavgiften.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent og det ble vedtatt itgre overskuddet mot
annen egenkapital. Vannavgiften ble holdt uendret.

Sak 6 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

2 styremedlemmer Bj6rn Fagertveit og Erling Syvertsen var pi valg.
Bjorn Fagertveit hadde iforkant bedt om avlosning.
Valgnemndens leder lvar Helleb6 la frem forslag om gjenvalg av E. Syvertsen og at Hans Egil
Brekke ble valgt inn som nytt styremedlem, begge tor 2 Ar.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Som varamedlemmer til styret foreslo valgnemnden;
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1.. Svein Kristensen

2. Torgeir Bakke

3. Linda Sagstad Hjelle
Forslaget til vararepresentanter ble enstemmig vedtatt.

Revisorene, Arne Rein og HSkon Rein ble gjenvalgt.
Som valgnemnd ble Geir Magnar Salbu og Bjprn Fagertveit enstemmig valgt.

Sak 7 Valg av styreleder

lvar Hellebo la frem forslag om at Erling Syvertsen ble valgt til styreleder for en periode pd 1
5r. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak I Godkjenning av honorar til tillitsvalgte

lvar Helleb6 la frem forslag til honorarer som fqlger;
Faste honorarer, styremedlem 5.50O kasserer 1,L.000, styreleder 32.000, revisorer og
valgnemdens medlemmer 1..000 kroner.
Motehonorar for styrets medlemmer/motende varamedlemmer 1.000 kroner pr. mote.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 9 Fremtidig samarbeidsform mellom Strandvik & Vinnes W og Skiorsand
& FusaW

I samsvar med vedtak pi 6rsm6tet i 2017 har styret utredet grunnlaget for en eventuell
fusjon mellom de 2 vassverkene. Arbeidet ble utfOrt av en arbeidsgruppe med 2
representanter fra hvert vassverk. lnnstillingen fra arbeidsgruppen er vedlagt innkallingen til
irsmptet. E. Syvertsen gjennomgikk hovedpunktene i innstillingen. Den viser at det er stor
forskjell i Okonomien mellom vassverkene og at en fusjon vil gi Okte kostnader for
medlemmene i SFV. Det antas ogsi at det er behov for relativt sett hoyere investeringer i

SW's ledningsnett. Av denne grunn har derfor styret ikke anbefalt en fusjon. P6 grunn av
behov for styrking av kapasitet og kompetanse til 6 drive sd vel renseanlegget som
ledningsnettet har styret anbefalt en l6sning der renseanlegget skilles ut som eget selskap
og at en person ansettes i deltidsstilling her.
Erling Syvertsen fremsatte derfor forslag om at Srsm6tet gir inn for 5 etablere renseanlegget
som eget selskap. Det fremforhandles en avtale mellom SW og SFV.

Den fremforhandlete avtalen fremlegges for endelig godkjenning pi ekstraordinart 6rsmote
i lopet av 3 kvartalIOLS, med sikte p6 at det nye selskapet etableres pr. L/L-ZOL9.
John Erik Foer fremsatte forslag om at samarbeidet mellom vassverkene skal fortsette etter
samme modelsom ni.
Ved avstemming fikk forslag fremsatt av Erling Syvertsen 12 stemmer og forslag fremsatt av
John E. Foer 6 stemmer.
E. Syvertsens forslag ble derfor vedtatt og styret vil starte forhandlingene med SW.
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Sak 10 Prioriterte oppgayer for 2018

Styrets forslag til prioriterte oppgaver i 2017 er;
L. Tiltak for 5 bedre vannkvaliteten, herunder

a. Oppgradering av renseanlegget
b. RengjOring av vannbassenger
c. Oppgradering for kjOring av rensplugger

En vil ogsi starte forberedende arbeid for fi finne beste mite 6 fornye vannledningen
gjennom Grodalen som antas i vere den mest utsatte delen av vannledningen mellom Fusa

skole og Fusabygden.

Arsm6tet gav sin tilslutning til styrets prioritering av aktiviteter for 20i.8.

Referatet godkjent;

Fusa, 21. mai 2018
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Roald Samn6y

/arv
lvar HellebO
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