Årsmøte for Blaker Vannverk 2015
Tirsdag 12. april 2016 kl. 19.00 i Blaker Samfunnshus.

Innhold:
•
•
•
•
•
•
•
•

Innkalling med saksliste
Årsberetning for 2015
Årsregnskap med noter for 2015
Budsjett for 2016 med fastsettelse av vanngebyr.
Valg
Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til styret.
Vedtektsendring
Eventuelt innkomne saker.

Andre saker som ønskes behandles på Årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 5. april.
Dokumenter til Årsmøtet kan hentes på Blaker Regnskapskontor samt på vannverkets
hjemmeside www.blakervannverk.no.
Velkommen.

ÅRSMØTE I BLAKER VANNVERK SA

Avholdes tirsdag 12. april 2016 kl. 19.00 i Blaker Samfunnshus.
Dagsorden:
Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder.
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning for 2015.
5. Regnskap med revisjonsberetning for 2015.
6. Budsjett for 2016 med fastsettelse av vanngebyr.
7. Valg
8. Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til styret.
9. Forslag om endring av vedtekter, § 1, § 2 og § 13.
10. Eventuelle innkomne saker.
1.

Årsberetning 2015 for BLAKER VANNVERK SA.
1. Administrasjon
Blaker Vannverk SA er et andelslag med begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall.
Lagets formål er anlegg og drift av vannverk som primært skal forsyne gamle Blaker
kommune med vann.
Vannverket regner med fortsatt drift, og regnskapet er gjort opp under den forutsetningen.
Det har ikke vært skader/ulykker i forbindelse med drift i 2015.
En kjenner ikke til at foretakets virksomhet påvirker det ytre miljø.
Internkontrollsystemet er i funksjon og det blir jevnlig fulgt opp.
Styret har i 2015 bestått av: Stein Solli, styreleder
Bjørn Myrås, nestleder
Heidi Torp Homb, sekretær
Anne Lise Tjærnås
Roar Thoreid
Knut Korsvik
Jan -Terje Stenby
Helen Nyhus
Jane Bråthen / Berit Kjeldseth Artzen
Årsmøte for 2014 ble holdt i Blaker Samfunnshus den 14. april 2015. Stein Solli ble gjenvalgt
til styreleder for 1 år. Jan-Terje Stenby, Jane Bråthen og Helen Nyhus ble gjenvalgt som
styremedlemmer for to nye år. Knut Korsvik ble nyvalgt som styremedlem for to år.
Jane Bråthen trakk seg fra styret sommeren 2015. Ekstraordinært årsmøte 25. august valgte
Berit Kjeldseth Arntzen som erstatter.
BDO AS ble valgt til revisor for 1 år.
Til valgkomite ble Ruth Ingjer valgt for tre år. Øvrige medlemmer er Rune Stensrud (1år) og
Anne Røst Hagen (2år).
Anne Røst Hagen ble valgt til leder for valgkomiteen for et år.

Årsmøtet vedtok ny tekst i vedtektenes § 3 om betaling av engangsinskudd. Endringen
medfører at nye boligfelt skal i fremtiden betale engangsinskudd på alle boenheter.
Det er avholdt 7 styremøter i 2015, og gjennomført seminar/60 års markering.
Den politiske avklaringen om forsyningsområde som først var forventet avklart i 2014 pågår
fremdeles. Beslutning var deretter forventet første halvår 2015. Styret håper at denne saken
snarest kommer til avklaring. Bygging av høydebasseng og ledningsnett må på grunn av alle
utsettelser settes på vent. Blaker Vannverk ønsker å levere til vedtektenes definerte
forsyningsområde, dvs det området som tidligere var Blaker Kommune.
Blaker Vannverk har ansatt Trond Thoreid som daglig leder i 60 % stilling. Håvard Thoreid er
ansatt som assisterende daglig leder i ca. 20 % stilling
Vannverket leier i tillegg inn tjenester fra Blaker Regnskapskontor, Sørumsand Rør og
Herbert Nevjen.

2. Vannsituasjonen, vannkvalitet
Vannkilden er Asketjern, som er en god og sikker vannkilde. Vannforbruket har i 2015 vært
på 339.000 m3, tilsvarende i fjor var 325.500 m3.
Vannstanden i Asketjern har vært tilfredsstillende for hele perioden. Gjennomsnittlig
døgnforbruk har vært 929 m3.
Noranalyse AS har analysert i alt 60 vannprøver av behandlet drikkevann i 2015.
Måleparametre viser vann av høy kvalitet.
Vi henviser til vår internettside (www.blakervannverk.no). Hendelser rapporteres kontinuerlig
og analyseresultater er tilgjengelig for andelseiere.

3. Vedlikehold og drift av renseanlegg
Renseanlegget fungerer meget tilfredsstillende med stabil og god vannkvalitet. Det har ikke
vært hendelser som har påvirket vannkvaliteten i 2015. Det er i løpet av året skiftet ut en
kompressor samt gjennomført normalt vedlikehold. Vannforbruket har periodevis vært meget
høyt. Et forbruk på over 1500 m3 pr. døgn har likevel vært greit å håndtere.

4. Vedlikehold og drift av ledningsnettet
Det har vært ett brudd på hovedledningsnettet i 2015, på årets nest siste dag. Hovedledningen
mellom Kjærnsmo og Kurland fikk en sprekk. Med reservevann fra Sørum kommune ble
lekkasjen utbedret uten at en eneste abonnent fikk svikt i vannleveransen. Det har vært to små
lekkasjer på sprede ledninger. Sørum kommunalteknikk har ved flere anledninger gravd av
våre ledninger. Dette er reparert uten store kostnader for Blaker vannverk.
Den budsjetterte investeringen ved Fjuk skole er utsatt til 2016.

5. Abonnenter
Blaker Vannverk SA hadde ved utgangen av 2015 registrert 1318 aktive abonnenter, en
økning på 30 abonnenter. Vanngebyrene har steget kun 4,5% siden 2010 og har vært uendret
de siste 3 år.

6. Regnskap
Inntekter

Abonnementsavgift
Salg vann engros
Sum driftsinntekter

2015
3.165.580
260.401
3.425.981

2014
3.103.347
246.928
3.350.275

2013
3.005.971
269.684
3.275.655

2012
2.917.062
265.406
3.182.468

2011
2.861.841
235.631
3.097.472

2012
1.678.216
651.893
2.329.109

2011
1.638.867
368.109
2.006.976

Driftsinntektene er oppført uten engangsinnskudd og andre inntekter.
Utgifter

Variable driftskostnader
Vedlikehold anlegg
Sum variable driftskostnader

2015
1.922.057
229.548
2.151.606

2014
1.688.560
1.205.186
2.893.736

Eiendeler
Den samlede kostpris på anlegget etter avskrivninger er
Bankinnskudd utgjør til sammen
Sum eiendeler beløper seg til

2013
1.715.224
877.945
2.593.169

kr 6.793.729 (7.149.654)
kr. 2.901.284 (1.930.827)
kr. 9.899.779 (9.234.629)

Gjeld og andelskapital

Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Spesifisert andelskapital

2015
6.215.312
269.831
472.900

2014
6.690.824
139.381
469.900

2013
7.137.604
339.132
466.700

2012
8.657.407
306.581
466.100

2011
8.968.073
292.840
465.000

Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter norsk regnskapsstandard for
små foretak. I det følgende beskrives benyttede regnskapsprinsipper nærmere.
Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp
Alle inntekter bokføres når de er opptjent. Driftskostnadene bokføres når de påløper.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er
klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år er klassifisert som
kortsiktig gjeld.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som
ikke forventes å være av forbigående art.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er
kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap.
Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet.
Skatt
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det
regnskapsmessige resultat før skatt, korrigert for eventuelle skattefrie inntekter eller ikke
fradragsberettigede kostnader

Note 2 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.
Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Sum lønnskostnader

2015
429 058
60 497
489 555

2014
395 266
55 737
451 003

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0,6.
Godtgjørelse
Lønn

Daglig leder
325 518

Styret
72 300

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr. 22 000,- (eks. mva). I tillegg kommer andre
tjenester med kr 6 000,- (eks. mva).

Note 3 – Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.15
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.15

12 192 235
0
0
12 192 235

Akkumulerte avskrivninger 31.12.15
Balanseført verdi pr. 31.12.15
Årets avskrivninger

5 398 505
6 793 730
355 925

Avskrivningssats

15 til 40 år

Note 4 – Langsiktig gjeld
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
Gjeld til kredittinstitusjoner

2015
3 338 444

2014
3 987 681

Note 5 – Pantstillelser og garantier mv.
Gjeld som er sikret ved pant og lignende.
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum

2015
6 215 312
6 215 312

Selskapets kundefordringer er stilt som sikkerhet begrenset oppad til kr 7 000 000,-.

Note 6 – Antall andelseier mv.
Vannverket eies av abonnentene som hver har en eller flere andeler. Det er pr 31. desember
2014 registrert 4 729 andeler.

Note 7 – Fordringer som forfaller senere enn ett år
Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år pr. 31.12.15.

Note 8 – Bundne midler
Av selskapets betalingsmidler pr. 31.12.15 var kr. 56 753,- bundet beløp vedrørende
skattetrekk for ansatte.

Note 9 – Egenkapital

Pr. 01.01.15
Årets resultat
Andelsregulering
Pr. 31.12.15

Andelskapital
469 900
3 000
472 900

Annen
egenkapital
1 934 524
960 870
24 000
2 919 395

SUM
2 404 424
960 870
27 000
3 392 295

Note 10 – Skattekostnad
Årets skattekostnad består av:
Betalbar skatt
Endring utsatt skatt
Netto skattekostnad

Utsatt skatt:
Netto grunnlag
Utsatt skatt (27 % 1.1.15 og 25 % 31.12.15)

2014
0
0
0

31.12
-1 903 547
0

01.01
-3 224 911
0

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av
utsatt skatt. Utsatt skattefordel bokføres ikke

Endring
-1 321 444
0

Budsjett
2015

Regnskap
2015

3010 Abonnentavgift
3020 Engros-salg
3025 Andre inntekter
3115 Engangsinnskudd
Sum driftsinntekter

3 170 000
250 000

4300 Kjøp vann engros
Sum varekjøp

Budsjett
2016
3 200 000
270 000

216 000
3 636 000

3 165 580
260 401
0
22 000
3 447 981

-

0
0

-

370 000
44 700
74 000
62 600
10 300
561 600

316 866
38 992
73 200
55 000
5 497
489 555

380 000
46 000
88 000
65 000
7 000
586 000

6000 Avskrivninger teknisk utstyr
6015 Avskrivninger bygg/ledninger
6200 Strøm
6510 Anleggsmidler < 15000
6550 Datautstyr
6600 Vedl.hold eget nett
6610 Vedl.hold teknisk anlegg
6620 Måling/fylling/ettersyn
6630 Spyling av ledningsnett
6640 Vannbehandling
6650 Vaktordning
6701 Rev, adv, rådg.
6705 Forretningsførsel
6710 Analyser, rapporter
6720 Konsulent
6800 Kontorrekvisita
6860 Uforutsette utgifter
6865 Kurs
6901 Telefon
6940 Porto
7310 Reklame, annonse, bilgodtgj.
7420 Gaver
7500 Forsikring
7710 Møteutgifter
7740 Øreavrunding
7770 Bankomkostninger
7790 Andre driftskostnader
7795 Utbetalt erstatning
7831 Konstatert tap, 7830 - 7820

195 403
160 522
120 000
10 000
5 000
1 290 000
120 000
20 000
10 000
150 000
216 000
40 000
130 000
85 000
10 000
100 000
30 000
12 000
25 000
10 000
5 000
50 000
130 000
0
4 000
20 000
5 000
10 000

195 403
160 522
92 246
1 469
6 994
79 550
149 998
9 420
0
192 828
216 000
28 000
167 062
80 515
7 481
5 673
0
35 997
12 921
33 796
2 993
3 850
50 701
108 348
-210
3 683
10 052
3 000
3 759

195 403
160 522
100 000
10 000
10 000
1 410 000
120 000
10 000
10 000
180 000
216 000
40 000
150 000
85 000
40 000
10 000
100 000
40 000
15 000
25 000
10 000
5 000
52 000
30 000
0
4 000
20 000
5 000
10 000

Sum andre kostnader

2 962 925

1 662 051

3 062 925

5000, Lønn ansatte
5020, Påløpt, feriepenger
5330, Styrehonorarer
5400, Arbeidsgiveravgift
5405, Påløpt AGA av feriepenger
Sum lønnskostnader

48 000
3 518 000

Vanngebyr, Blaker Vannverk
Vedtatt 14. april 2015,

Foreslås uendret

Beregning uten vannmåler

Pr. enhet

Mva

Sum

Fastgebyr

1376

344

1720

Variabelt gebyr

344

86

430

Det betales ett fastgebyr pr. boenhet. Hus med hybelleilighet betaler for to boenheter.
Det betales ett variabelt gebyr pr. person. Antall personer hentes fra Folkeregisteret.

Beregning med vannmåler

Pr. enhet

Mva

Sum

Fastgebyr

1376

344

1720

Variabelt gebyr pr.m3

9,70

2,43

12,13

Tilkobling:
Størrelsen i kroner på engangsinnskuddet fastsettes av årsmøtet etter forslag fra
styret. Dersom engangsinnskuddet ikke dekker de reelle kostnadene pga lange
tilførselsledninger, ledninger som må sprenges i fjell, opprusting av eksisterende
hovedledninger eller andre årsaker, skal utbygger betale dette.
Enebolig (inkludert kårhus)

1 innskudd

Hytte

1 innskudd

Bolig med mer enn 1 boenhet

0,75 innskudd pr. boenhet

Engangsinnskuddet betales forskuddsvis før vannverket setter i gang arbeidet.

Innskudd for nye abonnenter kr. 8000

Blaker Vannverk SA, årsmøte 12. april 2016
Valgkomiteens innstilling:
Leder 1 år
Stein Solli

(gjenvalg)

Styremedlemmer 2 år:
Heidi Torp Homb

(gjenvalg)

Anne Lise Tjærnås

(gjenvalg)

Bjørn Myrås

(gjenvalg)

Bjørn Erik Evensen (ny for Roar Thoreid)
Styremedlemmer ikke på valg:
Berit Kjeldseth Arntzen, Helen Nyhus, Jan-Terje Stenby, Knut Korsvik
Valgkomite:
Leder 1 år Rune Stensrud
Medlem 3 år, Anne Røst Hagen (gjenvalg)
Ikke på valg, Ruth B Ingjer, 2 år igjen
Revisor BDO AS (gjenvalg)
Honorarer: Forslag til endringer:
Styreleder kr 23000 pr år

økes til kr 24000

Sekretær kr 900 pr møte

økes til kr 950

Styremedlemmer kr 700 pr møte økes til kr 750
Valgkomite kr 500 pr møte

økes til kr 550

Rånåsfoss 10. mars 2016
Anne Røst Hagen (leder i valgkomiteen)

Ruth B Ingjer

Rune Stensrud

FORSLAG TIL VEDTEKTER
FOR
BLAKER VANNVERK SA

Endring i rødt foreslås vedtatt på årsmøtet 12. april 2016.

§ 1 Generelt
Blaker Vannverk SA er et samvirkeforetak i samsvar med lov om samvirkeforetak av
29. juni 2007. Selskapet har begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall.
Forretningskontoret er i Sørum Kommune.
Samvirkeforetakets formål er anlegg og drift av vannverk som primært skal forsyne
gamle Blaker kommune og tilstøtende områder med vann. Blaker Vannverks drift er
basert på selvkostprinsippet med allmennyttige formål som basis. Alle som bor eller
har næringsvirksomhet innenfor Vannverkets naturlige forsyningsområde har rett til å
bli tilknyttet vannverket.
I foretakets anliggende har hvert medlem en stemme.
Vedtektene kan bare endres på årsmøtet etter at forslag om dette er kunngjort i
dagsorden ved innkallingen. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall.

§ 2 Medlemsandeler
Vannverkets kapital skal være fordelt på spesifiserte medlemsandeler a kr 100,lydende på navn.
Andelseierne plikter for å bli medlemmer forskuddsvis å tegne og betale en
medlemsandel pr:
- enebolig
- gårdsbruk (inkludert våningshus)
- boenhet i bolighus med flere boenheter (f eks tomannsbolig og rekkehus)
- hytte

For andre bygg og annen næringsvirksomhet enn det som er nevnt ovenfor fastsetter
styret hvor mange medlemsandeler som skal tegnes.
Medlemsandelene skal følge eiendommene, og det utbetales ikke utbytte.
Dersom abonnementet opphører og medlemskapet derved også opphører, har
medlemmet krav på å få tilbakebetalt den pålydende verdi av de innskutte
spesifiserte medlemsandeler.

§ 3 Engangsinnskudd
1) Tilkopling av hus.
Størrelsen i kroner på engangsinnskuddet fastsettes av årsmøtet etter forslag fra
styret. Dersom engangsinnskuddet ikke dekker de reelle kostnadene pga lange
tilførselsledninger, ledninger som må sprenges i fjell, opprusting av eksisterende
hovedledninger eller andre årsaker, skal utbygger betale dette.
Enebolig (inkludert kårhus)

1 innskudd

Hytte

1 innskudd

Bolig med mer enn 1 boenhet

0,75 innskudd pr. boenhet

Engangsinnskuddet betales forskuddsvis før vannverket setter i gang arbeidet.
2) Tilkopling av nye boligfelt.
Utbygger bekoster alle vanninstallasjoner på feltet. Blaker Vannverk SA skal
godkjenne planene for vannanlegget før arbeidet settes i gang. Når anlegget er
ferdig, skal det godkjennes og overtas vederlagsfritt av Blaker Vannverk SA. Eierne
av de nye boligene må tegne medlemsandeler og bli medlemmer i vannverket.
3) Annet
For industribygg, institusjoner, gårdsbruk, midlertidige anlegg/brakkerigger o.l.
fastsetter styret engangsinnskuddet i hvert enkelt tilfelle. Engangsinnskuddet kan i
hvert tilfelle økes slik at de reelle kostnader blir dekket inn.
Hvis utbyggingen krever lange nye tilførselsledninger fra eksisterende
hovedledninger eller at eksisterende hovedledninger må rustes opp, skal utbygger
koste dette. Dette gjelder også for nye boligfelt.
Ved senere om- og/eller påbygginger plikter andelseierne å melde fra til vannverket.

§ 4 Gebyr
Til dekning av vannverkets kostnader skal det utlignes årlig gebyr. Gebyr fastsettes
av årsmøtet etter forslag fra styret.
Ved for sen betaling av utestående påløper forsinkelsesrente iht. lovbestemt sats,
purregebyr og eventuelle innfordringskostnader.

§ 5 Omlegging av ledninger
Dersom en etablert vannledning må legges om skal, som hovedregel, kostnadene
ved dette bæres av den som forårsaker omleggingen. I tilfeller der dette er urimelig
kan styret fravike denne hovedregelen.
Enhver omlegging eller endring av vannverkets ledningsnett skal utføres av en som
vannverket godkjenner.

§ 6 Stoppekran
Det skal være en utvendig stoppekran mellom vannverkets nett og et medlems
anlegg.
Eneboliger på egen tomt.
Vannverket legger og vedlikeholder vannledningen fram til stoppekran. Stoppekrana
monteres vanligvis ved tomtegrensa. Stoppekrana og ledningen mellom stoppekrana
og boligen er medlemmets eiendom. Stoppekrana skal monteres av vannverket eller
en som vannverket godkjenner.
Alle andre medlemmer.
For alle andre medlemmer enn de som har enebolig på egen tomt, skal stoppekranen
plasseres der hvor vannverket finner det hensiktsmessig.

§ 7 Vannverkets og medlemmenes rettigheter og plikter
Blaker Vannverk SA skal ha rett til å legge alle nødvendige hoved- og stikkledninger
over medlemmenes eiendommer etter de mest hensiktsmessige traséene.
Vannverkets representant skal videre ha rett til å benytte veiene over eiendommene
og rett til hensiktsmessig adkomst over eiendommene for nødvendig utbygging og
senere tilsyn og reparasjon av anleggets ledninger og øvrige innretninger og foreta
de gravninger som herunder finnes nødvendig. Trevirke og annet som må fjernes,
tilfaller grunneierne. Slike arbeider skal - såfremt mulig - utføres på en årstid da de
volder minst ulempe. Erstatning for skade på veg, avling, ungskog,
dreneringer o.l. ytes etter overenskomst eller voldgift. Vannverkets representant skal
registrere omfanget av skadene for å få til et greit oppgjør.
Med mindre det er handlet uaktsomt, er Blaker Vannverk SA uten ansvar for
eventuell gjentetting av medlemmets utvendige/innvendige vanninstallasjoner ved
nødvendig spyling, rensing eller reparasjoner på ledningsnettet.
Blaker Vannverket SA plikter å gjøre medlemmene oppmerksom, gjennom
annonsering/kunngjøring når planlagte arbeider som kan påvirke vannkvalitet og
tilgang på vann skal gjennomføres.
Ingen må forsyne eier eller bruker av annen eiendom med vann.
Skulle det vise seg nødvendig, kan styret beslutte innskrenkning eller regulering av
vannforbruk til spesielle øyemed, hagevanning mv.
Forekommer det misligheter fra et medlem etter vannverkets vedtekter eller
beslutninger i medhold av disse, kan av dette belegges med en ekstragebyr eller
avstengning av vannet.

§ 8 Tvister mellom vannverket og enkeltmedlemmer
Tvister mellom et medlem og vannverket vedrørende rettsforholdet mellom disse
avgjøres med endelig virkning ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå av 3
medlemmer hvorav partene oppnevner ett medlem hver og disse to tilsammen
oppnevner det tredje medlemmet. Omkostningene ved saken skal i sin helhet bæres
av den parten som avgjørelsen går imot med mindre voldgiftsdommen enstemmig
sier noe annet.

§ 9 Medlemsregister
Det føres register over vannverkets medlemmer med beregningsgrunnlaget for
vanngebyret.

§ 10 Årsmøtet
1)

Årsmøtet er vannverkets høyeste myndighet.

2)

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned

3)

Årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Innkalling skjer skriftlig
til medlemmene og på vannverkets hjemmeside. Dagsorden skal være nevnt i
innkallingen

4)

Årsmøtet skal:

- velge styre (se § 11)
- velge revisor (se § 12)
- behandle styrets årsmelding
- behandle styrets regnskap herunder disponering av årets resultat mot egenkapital.
- vedta budsjett for inneværende år
- eventuelt vedta nye låneopptak
- fastsette årlig vanngebyr for medlemmene
- fastsette engangsinnskudd
- fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte
- behandle innkomne saker
5)

Årsmøtet ledes av styrets leder eller en av forsamlingen valgt dirigent.

6)

Ingen sak som ikke er nevnt i dagsorden ved innkallingen kan tas under
behandling av årsmøtet.

7)

Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett hvor mange medlemmer som møter.

8)

Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

9)

Alle vedtak fattes med alminnelig stemmeflertall med mindre annet fremgår av
vedtektene eller lov. Ved stemmelikhet foretas omvotering. Blir det også ved
denne votering stemmelikhet, utsettes saken.

10)

Det skal føres protokoll over det som behandles på årsmøtet.

11)

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når revisor eller minst 1/10 av
medlemmene krever det. Dagsorden skal være nevnt i innkallingen.

§ 11 Styret
Til å forestå ledelsen av vannverket velger årsmøtet et styre blant medlemmene.
Styret skal ha 9 medlemmer (inkludert leder) med minst 4 av hvert kjønn.
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Første gang velges 4 medlemmer for 2
år og 4 medlemmer for 1 år.
Styrets leder velges særskilt for 1 år av gangen.
Styret tilsetter vannverkets funksjonærer og kan meddele prokura. Blaker Vannverk
SA forplikter ved styrets leder. Årsmøtet kan fastsette nærmere instruks for styrets
virksomhet.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er
leders stemme avgjørende.

§12 Regnskap og revisjon
Regnskapet føres for kalenderåret med avslutning pr. 31. desember. Det avsluttede
regnskapet skal foreligge i revidert stand for godkjenning av ordinært årsmøte.
Til å forestå revisjon velger årsmøtet hvert år en registrert eller statsautorisert revisor.
Denne kan når som helst kreve seg forelagt regnskaper, kassabeholdning,
verdipapirer og korrespondanse.

Revisor skal i god tid før det holdes ordinært årsmøte, gjennomgå vannverkets
regnskaper slik at disse kan framlegges på årsmøtet i revidert stand. Revisor skal
føre protokoll hvor revisjonsmerknadene føres inn.
Revisor skal få tilsendt innkalling om årsmøtet og har rett til å møte. Revisor plikter å
avgi revisorberetning til årsmøtet hvor regnskapene fremlegges.

§13 Avvikling av vannverket
Forslag om oppløsning/avvikling av Blaker Vannverk SA må være sendt styret senest
3 måneder før ordinært årsmøte holdes. Til gyldig vedtak om oppløsning kreves
minst 2/3 flertall blant de fremmøtte.
Ved salg/overdragelse av virksomheten forplikter ny eier seg til å sikre
vannforsyningen til lagets medlemmer
Blir oppløsning vedtatt, velger samme møte et avviklingsstyre på 3 medlemmer med
1 varamedlem. Avviklingsstyret konstituerer seg selv. Avviklingsstyret skal avvikle
vannverkets virksomhet, selge dets eiendommer, kreve inn tilgodehavender og
betale gjeld.
Etter at alle forpliktelser er betalt skal evt. gjenværende formue tilgodese
allmennyttige formål i vannverkets forsyningsområde.

