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Fortegnelse over frem m@tte:

Det motte l-L medlemmer, inkludert samtlige 5 styremedlemmer
lnklusiv fullmakter var 13 medlemmer representert

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

lnnkalling var lagt ut pd lagets hjemmeside 7 /5-2019 og annonse var rykket inn i
Os & Fusaposten LOls-zOLg.lnnkalling var ogsi lagt ut p6 facebook og SMS melding ble
sendt ut 1.4/5-2019.
lnnkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av moteleder og referent

Erling Syvertsen ble valgt til mOteleder og referent.

Sak 3 Valg av 2 medlemmer til 5 underskrive protokollen

Bj@rn Fagertveit og Jarle Klippen ble valgt til 6 underskrive protokollen

Sak 4 Godkjenning av styrets Srsmelding

Erling Syvertsen gikk gjennom hovedpunktene i styrets Srsmelding med serlig vekt p6

arbeidet styret har nedlagt for 5 f5 god oversikt over hvordan renseprosessen i anlegget
fungerer og kartlegging av mulige tiltak for 5 forbedre renseprosessen
Styrets Srsmelding med forslag om 5 Oke vannavgiften med 100 kroner for
husholdningskunder ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Godkjenning av regnskap og anvendelse av overskudd

Erling Syvertsen gjennomgikk hovedtallene i regnskapet. Resultatregnskapet viser et
totalresultat p6 313.015 kroner. Aret gav et likviditetsoverskudd fra driften pi ca. 0,6 mill
kroner.
Bankinnskudd utgjorde ved 6rsskiftet 4,3 mill. kroner.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent og det ble vedtatt Afbre overskuddet mot
annen egenkapital.

Sak 6 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

3 styremedlemmer Helge Kaland, Erlend Ekeberg og John Erik Foer var pi valg.

Erlend Ekeberg hadde iforkant bedt om avl@sning.



Bj0rn Fagertveit la p5 vegne av valgkomiteen frem forslag om gjenvalg av Helge Kaland og
John Erik Foer og at Svein Christensen ble valgt inn som nytt styremedlem. Alle for en
periode pA 2 ir.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Som varamedlemmer til styret foreslo valgnemnden;
1. Jarle Klippen
2. Torgeir Bakke

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

Hikon Rein hadde bedt om avl6sning som revisor. Valgkomiteen foreslo Turid Vindenes valgt
som ny revisor og gjenvalg av Arne Rein.

Valgkomiteen forslag ble enstemmig vedtatt
Som valgkomite ble Bjorn Fagertveit og Erlend Ekeberg enstemmig valgt.

Sak 7 Valg av styreleder

BjOrn Fagertveit la frem forslag om at Erling Syvertsen ble valgt til styreleder for en periode
pi 1 6r. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Godkjenning av honorar til tillitsvalgte

BjOrn Fagertveit la frem forslag til honorarer som fglger;
Faste honorarer, styremedlem 5.500, kasserer 11.000, styreleder 32.000, revisorer 2.500 og
valgkomiteens medlemmer 1.000 kroner.
MOtehonorar for styrets medlemmer/motende varamedlemmer 1.000 kroner pr. m6te.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 9 Tiltak for 5 bedre vannrenseprosessen

Helge Kaland redegjorde for arbeidet som er gjort for 6 kartlegge hvordan renseanlegget
virt fungerer i praksis og hvilke tiltak som m6 gjennomfores for 5 fi anlegget til 6 fungere
optimalt. I dette arbeidet har styret engasjert flere av landets dyktigste personer p6 drift
av ozonrenseanlegg. Flere mulige tiltak for forbedringer er identifisert. lmidlertid har det
ogs6 kommet frem at selv om vi klarer i fA anlegget til e fungere optimalt, vil vi ikke klare 6

fi redusert fargetallet med mer enn 50% av rivannets innhold. Med et fargetall pi 40+ i

r6vannet vil vi derfor fortsatt ligge i grenseland i forhold til vannforskriften.
Styret har derfor sett p6 alternative renseprosesser og har besokt en rekke vannrenseanlegg.
Styret har festet seg ved membranrenseanlegg som det trolig beste alternativ.
Membrananlegg vil kunne fi fargetallet ned mot 2. Det har ogs6 fordelen med at det er
kompakt og vil kunne installeres mens dagens anlegg er ifull drift. Membranrensing har ogsi
som positiv bieffekt at slamdanning i rorledningsnettet opphorer.
Dagens anlegg vil om @nskelig kunne knyttes til prosessen pi ulike miter. Eksempelvis vil
biofiltertanken kunne fylles med bl.a. marmor og kunne benyttes til 5 bedre Ph verdien i

vannet. Ozonbehandling kan om nodvendig benyttes videre, dersom smaken pi vannet ikke



er tilfredsstillende etter behandling i membrananlegget. Styret vil arbeide videre med 6 finne
den optimale losning for den fremtidige renseprosessen. Vi har mottatt en budsjettpris for
membrananlegg med kapasitet 70 kbm pi 3 mill. kroner eksklusive rorarbeid og
elektroi nsta I I asjon er.
Det ble bemerket fra medlemmene at vi mi bygge inn reservekapasitet i forhold til
erfaringene vi har med ettersporselen.
Arsmotet vedtok enstemmig 5 gi styret fullmakt til 5 gjennomfore investeringer i nytt
renseanlegg.

Referatet godkjent;
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Bj0rn Fagertveit Jarle Klippen


