Innkalling til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA 2018
Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA den 29. mai 2018 kl 18.00 på Møre
Barne- og Ungdoms- skole, Industrivegen 1, 6080 Gurskøy. Registrering av frammøte starter kl 17.00.

Sakliste

Sak 1 - Åpning av årsmøte ved styreleder
Sak 2 - Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3 - Valg av referent
Sak 4 - Valg av to medlemmer til å signere møteprotokoll
Sak 5 - Informasjon om vasslaget
Sak 6 - Fremlegging av fortegnelse over fremmøtte og fullmakter
Sak 7 - Styrets beretning for 2017
Sak 8 - Årsregnskap 2017 med disponering av resultat
Sak 9 - Revisors beretning for 2017
Sak 10 - Gebyrregulativ
Sak 11 - Vedtektsendringer;
§ 2 - Stemmedal Vasslag SA skal legge Kommunalteknisk VA-norm Sunnmøre til grunn for alle
nye installasjoner i vann-distribusjonssystemet.
§ 3 - Etter at byggetillatelse er gitt kan vasslaget kreve andelsinnskuddet innbetalt.
§ 4 - Stenging vil medføre ekstra utgifter som medlemmet skal dekke etter regning.
§ 6 - Styreleder og et styremedlem har i fellesskap signatur for laget.
(vedtatt tidligere; 23.05.2016, vedtekter ikke revidert før nå)
§ 6 - Styret kan meddele prokura.
§ 6 - Daglig leder kan ikke inneha styreverv.
§ 7 - Innkalling til årsmøte (både ordinært og ekstraordinært) sendes pr epost til alle medlemmer
med kjent epost-adresse og via sms-varslingssystemet til alle i området seinest en uke før
møtet holdes. Møtet blir i tillegg kunngjort i lokalavisa og på foretaket si heimeside. Det sendes
generelt ikke innkalling pr brevpost.
§ 7 - Saker som medlemmene ønsker å fremlegge må være styret i hende seinest fjorten dager
før årsmøtet.
§ 7 - Årsregnskap og årsmelding skal være tilgjengelig for medlemmene på foretaket si
heimeside seinest en uke før det ordinære årsmøtet skal avholdes og sendes dermed ikke ut til
medlemmene sammen med innkalling.

Sak 12 – Fastsetting av styrehonorar
Sak 13 – Valg av nestleder til styret
Sak 14 – Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
Sak 15 – Valg av medlemmer til valgnemnda
Sak 16 – Innkomne saker

Møt opp i god tid for registrering
Tjørvåg, 07.05.2018
Stemmedal Vasslag SA
Styre

