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STORHOLMEN DRIFT SA 

 

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 

Tid/sted: 02. Mars 2021, Digitalt årsmøte avholdt på Teams og ved bruk av app 

www.digitalearsmoter.no 

 

Tilstede: Antall fremmøtte 15 av 58 medlemmer var med på teams møte, totalt 22 medlemmer har 

vært med på avstemming på digitaltarsmote.no. Oppmøteliste er kun fra Teams møte da 

digitalearsmoter.no ikke har tilgjengelig informasjon på hvilke medlemmer som har avgitt 

stemme (møteliste fra teams møte er tilgjengelig) 

Styret møtte fulltallig 

     

 

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling, møteleder, og signering av protokoll. 

Vedtak: Styreleder valgt til møteleder. Innkalling til årsmøte ble enstemmig godkjent, og styret ble valgt 

til å signere protokoll. 

Vedtaket var enstemmig med 22 stemmer for 

2. Godkjenning av årsregnskapet, og årsberetningen. 

Årsregnskap og årsberetning ble gjennomgått i møtet. 

 

Vedtak: 

Årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes. 

Vedtaket var enstemmig med 22 stemmer for 

3. Fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift for medlemmene samt anleggstilskudd 

for nye medlemmer. 

Vedtak: 

Basert på fremlagte budsjett ble følgende medlemskontingent/serviceavgift for 2021 vedtatt: 

• Medlemskontingent alle medlemmer ordinær drift: Kr 2000 inkl. mva 

• Tillegg Medlemskontingent medlemmer som er tilknyttet VA anlegget: Kr 2000 inkl. 

mva. 

Styret gis fullmakt til å fastsette anleggstilskudd for nye medlemmer. 

Vedtaket var avgitt med total 22 stemmer (20 for og 2 mot). 

4. Valg av styre og styrets godtgjørelse. 

Snorre Gudding er foreslått til ny leder i styret i Storholmen Drift SA fra valgkomiteen 

 Resterende del av styret er ikke på valg 
Nils Martin Hynne 
Rigmor Wiborg 
Tor Johnson 
Heidi Røstad Aunan 

Jan Tore Grande 

 

Valgkomite er ikke på valg dette året 

Valgkomite: 
Lars Ole Finnseth  
Odd Eilif Norum  

 

http://www.digitalearsmoter.no/


Side 2 av 4 

Vedtak 

Snorre Gudding velges til ny leder for 1 år i henhold til vedtekter 

Styret ytes ingen godtgjørelse for 2021 

Vedtaket var avgitt med total 22 stemmer (20 for og 2 blanke). 

 

5. Valg evt. fravalg av revisor. 

Styrets innstilling 

Storholmen Drift sine inntekter og balanse er under terskelverdien for krav om 

revisjonsplikt i henhold til aksjeloven og samvirkeloven. Styret i Storholmen Drift innstiller 

på på at revisor fravelges 

 

Vedtak 

Bruk av revisor fravelges 

Vedtaket var avgitt med total 22 stemmer (20 for og 2 blanke). 

 

6. Vedtektsendringer. 

Vedtak: 

Vedtekter beholdes uendret. 

 

Vedtaket var avgitt med total 22 stemmer (20 for og 2 blanke). 

7. Andre saker - Gebyr for septikktømming 

Styret viser til årsberetning vedrørende arbeid med gebyr for septikk tømming. Styret er av 

den formening at ilagt gebyr ikke er i henhold til forurensingsloven. Imidlertidig kan et videre 

klage arbeid medføre betydelige kostnader da det vil være behov for å leie inn en profesjonell 

part til å føre en eventuell klagesak videre. 

 

Styrets innstilling 

Styret kan ikke forutsi et utfall av en klage. En klage kan bli stoppet tidlig da klageretten ikke 

er beskrevet i lov eller forskrift og er omstridt. En klage kan også tas til følge av IR og Verdal 

kommune. Mest sannsynlig vil det være behov for bruk av advokat til deler av en slik sak og 

omfanget kan variere fra ca 5 til 50 tusen kroner. Styret er av den mening at dagen gebyr er ca 

9000-10000 kr for høyt per år (vi betaler ca 19000 i avgift per år, dette er det samme som 

kostnaden for en enkelt tømming som i prinsippet kun trengs å gjøres hvert andre til tredje år. 

 

Styret ønsker Årsmøtets uttalelse på om styret skal få mandat til å ta på seg økonomisk risiko i 

forhold til å kjøre en klagesak 

 

Kommentar til avstemming på digitale årsmøter: Det var lagt opp til to mulige vedtak i den 

digitale avstemmingen. Dette kan være en grei måte på et vanlig årsmøte der en eventuelt 

stemmer over begge vedtakene i rekkefølge, men det er ingen god møte å gjøre dette på i en 

digital avstemming. Der bør det være et vedtak som enten stemmer for, imot eller blankt. 

 

Stemmegivingen på det digitale årsmøtet ble som følger 

Antall stemmer totalt: 22 

Antall stemmer for vedtak 1: 9 

Antall stemmer for vedtak 2: 7 

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 6 

Flertallskrav: Normalt (50%) 
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Vedtak 

Det er ikke normalt flertall for noen av forslagene.  

8. Andre saker - Brøyting på ukedager 

Innsendt sak fra Stig Krokstad. Se vedlegg 

 

Styrets innstilling 

Styret har forespurt på kostnad på noen alternativer fra Trøndelag Entreprenør da dette er valgt 

leverandør av brøyting for de neste 5 årene. Styret ønsker tilbakemelding fra Årsmøtet på om 

dette er en ønsket tjeneste og eventuelt hvilket tillegg i medlemsavgift som anses akseptabelt 

for flertallet om dette skulle innføres. Styret foreslår at brøyting hele uken tidligst innføres 

neste sesong grunnet behov for å evaluere hvor vi ender kostnadsmessig med dagens avtale 

 

Forslag til vedtak ble endret på årsmøtet (video). Følgende vedtak ble fattet i det digitale video 

møtet. Avstemmingen på digitalearsmoter.no vil her sees bort ifra da forslag til vedtak ikke er 

likens som det som er blitt stemt på der 

 

Vedtak 

Styret vil arbeide videre med saken i løpet av 2021 og vil evaluere ny brøyter og ny 

brøytekontrakt før det eventuelt arbeides videre med brøyting hele uken 

9. Andre saker - bygging av naust 

Forslag fra Tor Johnson vedrørende bygging av naust og etablering av arbeidsgruppe for 

naust. Se vedlegg: forslag fra Tor Johnson og reguleringsplan og reguleringskart for 

Innsvatnet. 

 

Styrets innstilling 

Styret ønsker Årsmøtets uttalelse på forslaget. Styret påpeker at det kan medføre kostnader for 

ny regulering i forhold til gebyr til kommune og eventuelle krav om bruk av godkjente 

konsulenter. Styret vil ha en representant i en slik arbeidsgruppe. Styret vil foreslå, forutsatt 

positiv interesse fra Årsmøtet, at styret gis mandat til å forskuttere eventuelle regulerings 

kostnader. Disse kostnadene foreslås til slutt betalt av de som eventuelt bygger naust ved at 

kostnadene blir fordelt på antall naustbyggere 

 

Antall stemmer totalt: 22 

Antall stemmer for: 14 

Antall stemmer mot: 3 

Antall blanke stemmer: 5 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

 

Vedtak: 

Årsmøtet gir styret mandat til å etablere en arbeidsgruppe som har som formål å utarbeide 

reguleringsforslag for naust på Storholmen. 

10. Andre saker. 

 Saker som skal informeres på Årsmøtet:  

- Informere om hvordan brytere på kummer skal stå.  

- Informere om sensorer på bom må være snøfri. 

- Informere om at kontingent for 2021 blir innkrevd i mai.  
 
Driftsinstruks for VA anlegg 
 

• Vann skal ikke legges inn i hytta uten at kloakk/avløp er tilkoblet. 
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• Hytteeier er selv ansvarlig for at rør bort til utvendig stengekran er frostfritt da evt. med 
varmekabel ved behov. 

• I avløpet må det ikke tømmes olje, maling, gift eller andre kjemikalier. Såpe/vaskemiddel 
er selvsagt ok. 

• Bleier, våtservietter, vasketuer og lignende må ikke kastes i toalettet. 

• Matkvern i utløpsvask er ikke tillatt. 

• Hytteeier er selv ansvarlig for at installasjon i egen hytte er etter forskriftene. 

• Kloakkledningen skal ha lufting over tak. 

• Alle henvendelser angående VA – anlegget skal gå via styret. 

11. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet. 

Andre saker som ble diskutert på årsmøtet: 

Spørsmål fra Stig Rotmo vedrørende regulering av stier: Styret innstilte tidligere arbeid med 

regulering av stier basert på årsmøtevedtak da det ikke var flertall for å ta kostnader med 

regulering av eksisterende eller nye stier. Styreleder påpekte at dersom det blir en 

arbeidsgruppe som skal arbeide med regulering av nøst kan en muligens ta andre 

reguleringssaker inn i dette arbeidet. Dette forutsetter at det blir med folk i denne 

arbeidsgruppen som ønsker å drive dette arbeidet frem. Arbeidsgruppen må da vurdere hvilke 

kostnader som kan pådras, gitt at regulerings arbeidet kan få kommunale krav om at 

planarbeidet utarbeides av konsulenter med godkjent kompetanse. Arbeidsgruppen må også 

legge frem en plan for styret hvordan slike kostnader eventuelt skal fordeles dersom det er 

flere reguleringsbehov  

 Det var ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet. 

 

 

 

Verdal 02. Mars 2021 

 

 

 

 

 
________________   ____________________         ___________________ 

Tor Johnson   Jan Tore Grande   Rigmor Wiborg 

 

 

 

 

 
________________   ____________________         ___________________ 

Øyvind Standal   Nils Martin Hynne  Heidi Røstad Aunan  
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