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STORHOLMEN DRIFT SA 

 

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 

Tid/sted: 27. februar 2018, Stiklestad Nasjonale Kultursenter 

 

Tilstede: 35 fremmøtte, XX stemmeberettigede av totalt 58 

  Styret møtte fulltallig 

     

 

Møtet ble åpnet av styreleder og styret ble valgt til å signere protokollen. 

1. Godkjenning av årsregnskapet, og årsberetningen. 

Årsregnskap og årsberetning ble gjennomgått i møtet. 

 

Vedtak: 

Årsregnskap og årsberetning for 2017 ble godkjent. 

Vedtaket var enstemmig. 

2. Fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift for medlemmene samt anleggstilskudd 

for nye medlemmer. 

Vedtak: 

Basert på fremlagte budsjett ble følgende medlemskontingent/serviceavgift for 2018 vedtatt: 

 

Medlemmer som er tilknyttet VA anlegget: kr. 2.500,- inkl. mva. 

Medlemmer som ikke er tilknyttet VA anlegget: kr. 1.500,- inkl. mva. 

Styret gis fullmakt til å fastsette anleggstilskudd for nye medlemmer. 

Vedtaket var enstemmig. 

3. Valg av styre og styrets godtgjørelse. 

Vedtak: 

Følgende personer velges til nytt styre i Storholmen Drift SA: 
Øyvind Standal (leder) 
Nils Martin Hynne 
Rigmor Wiborg 
Tor Johnson 
Heidi Røstad Aunan 

Rolf Bakkan 

 

Valgkomite: 
Lars Ole Finnseth  
Odd Eilif Norum  

 

Styret ytes ingen godtgjørelse for 2017 

Vedtaket var enstemmig. 

 

4. Vedtektsendringer. 

Vedtak: 

Utsendte og fremlagte forslag til nye vedtekter ble vedtatt. 

Vedtaket var enstemmig. 
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5. Andre innmeldte saker. 

Orientering om utvidelse av ytre parkeringsplass (nærmere info gis i møtet) 

Vedtak: Styret følger opp denne saken videre. 

 
 Saker som skal informeres på Årsmøtet:  

- Informere om hvordan brytere på kummer skal stå.  

- Informere om sensorer på bom må være snøfri.  

- Lufting av kloakk: Alle som er påkoblet er pålagt å ha lufting av kloakk tilkoblet. Sjekk om 
"kråkfot" på myra kan brukes som lufting.  

- Informere om at kontingent for 2018 blir innkrevd i sept.  

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

Følgende saker ble drøftet på årsmøtet under eventuelt og tas med inn for vurdering i styret 

1. Avsetning av overskudd for VA anlegg til eget fond for vedlikehold 

2. Vurderinger av stier / plan for stier på Storholmen 

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

 

 

 

Verdal 27. februar 2018 

 

 

 
________________   ____________________         ___________________ 

Tor Johnson   Rolf Haugan   Rigmor Wiborg 

 

 

 

 

 

_____________________  _____________________  _____________________ 

Øyvind Standal   Nils Martin Hynne  Knut Arne Selli    

 


