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Protokoll fra érsmate tirsdag 14.juni 2021

Fortegnelse over fremm¢ttez
Det m¢tte 17 medlemmer, inkludert 5 styremedlemmer.

Sak 1 Godkjenning av innkalling0g dagsorden
lnnkallingvar lagt ut pa lagets hjemmeside 0g pa Facebook.Annonse var rykket inn i
05 & Fusaposten 10/06-2022. lnnkalling 0gdagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av m¢teleder 0g referent
ErlingSyvertsen ble valgt til mwteleder 0g referent.

Sak 3Valg av 2 medlemmer ti l 5 underskrive protokollen
Egil Samn¢y 0g Hans Egil Brekke ble valg't til 5underskrive protokollen

Sak 4 Godkjenning av styrets arsmelding
ErlingSyvertsen refererte fra styrets arsmeldingog orienterte samarbeidet med Strandvlk &
Vinnes vassverk.
Under behandling av styrets arsmelding bledet fremmet forslag om éeke vannavglften med
500 kroner. Dette forslaget fikk 2 stemmer. Styrets forslag om é eke vannavgifizen med 100
kroner ex. avgifter for husholdningskunder og samme prosentvise ¢kning for ¢vrige kunder
ble enstemmig godkjent ble vedtatt med 15 stemmer.
Arsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Godkjenning av regnskap og anvendelse av overskudd
ErlingSyvertsen gjennomgikk hovedtallene i regnskapet. Resultatregnskapet viser et
driftsunderskudd pé33,610 pé kroner.
Banklnnskudd utgjorde ved arsskiftet 3,5 mill. kroner,en ¢kning pa 160.000 kroner.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent 0gdet blevedtatt af¢re underskuddet mot
annen egenkapital.

Sak 6 Valg av styremedlemmer 0g vafamedlemmer
Hans Egil Brekke Ia pa vegne avvalgkomiteen frem forslag pé kandidater til tillitsverv i
vassverket.
2 styremedlemmer, ErlingSyvertsen 0gJarle Klippen var pévalg.
Begge hadde i forkant bedt om avl¢sning.
Hans Egil Brekke Ia frem forslag om valg av HansS.Vindenes 0g Torgeir J. Bakke som nye
styremedlemmer for en periode pé 2 ér.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Som varamedlemmer til styret foreslo valgnemnden;
1. Erik Hult
2. Linda Sagstad Hjelle
3. Jan Marthon Svendsen



Forslaget til vararepresentanter ble enstemmig vedtatt.

Turid Vindenes og Gullbj¢rg Ekeberghadde bedt om avl¢sning fra vervet som revisor.
Valgkomiteen foreslo EllinorVinnes 0g Mia Nerhovde Héivik som nye revisorer. Valgkomiteen
forslag ble enstemmig vedtatt

Som valgkomite ble Erling Syvertsen 0g Jarle Klippen enstemmig valgt.

Sak 7 Valg av styreleder
Hans E.Brekke Iafrem forslag om at Hans S.Vindenes ble valgt til styreleder for en periode
pé 1 ér. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Godkjenning av honorar ti l tillitsvalgte
Hans Egil Brekke lafrem forslag til honorarersom f¢lger;
Faste honorarer, styremedlem 7’000, kasserer 13.000,styreleder 40.000, revisorer 2.500 og
valgkomiteens medlemmer 1.000 kroner.
M¢tehonorar for styrets medlemmer/m¢tende varamedlemmer 1.000 kroner pr. mate.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 9 Orientering om virksomheten
ErlingSyvertsen orienterte om arbeidene som er gjort for é forbedre dagens renseprosess.
Arbeidet med 5forbedre bakspyling avfiltermassen (biofilteret) er né i full gang. Nye
r¢rf¢ringer for 5 héndtere ¢kte vannmengder i forbindelse med bakspylingen er né under
montering. Filtermasse i biofilteret vi bli skiftet ut 1.juli.
Lang leveringstid for en pumpe, gjar at prosjektet ikke blir fullfart f¢r i august 2022.
Det nye opplegget gir tilfredsstillende gjennomstmmningstider for vannet gjennom
kontakttank og biofilter ved normalt vannforbruk. I toppsesongen pésommertid kan
gjennomstr¢mningstiden bli Iitt kort. Dette kan gi litt dérligere effekt i renseprosessen.
Resultatet vil allikevel vaere godt innenfor vannforskriftens krav.
Dersom en pé et senere tidspunkt skulle ¢nske é ¢ke kapasiteten pé vannbehandling, séer
der nok plass til 5plassere en parallell produksjonslinje 0g doble kapasiteten pé anlegget.

Referatet godkjent;

Fusa, 15.juni 2022 /

Egil Samnwy


