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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 
 
 

Tidspunkt;  Tirsdag 26. mai 2015 kl 19:30. 
Sted;   Folkvang Selskapslokaler, Folkvangveien 15, 1449 Drøbak 
 
 

*** 
Saksliste: 
 
1. Konstituering 
 1.1 Opptak av navnefortegnelse  

1.2 Valg av møteleder  
 1.3 Valg av protokollfører  
 1.4 Godkjenning av innkalling og sakslisten  
 1.5 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med leder 
 
2. Styrets beretning 2014 
 
3. Regnskap 2014 
 
4. Innkomne forslag 
 
5. Budsjett 2015 
 
6. Valg  

6.1 Styremedlemmer 
6.2 Revisor 
6.3 Valgkomitè 

 
*** 

 
Innkalling og årsmøtedokumenter er lagt ut på lagets hjemmeside, www.ihvr-ihva.info 

 
 

Hallangspollen, 8. mai 2015 
 

Etter flm 
 
 

Dag Robertsen 
Styrets leder 

 

http://www.ihvr-ihva.info/
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        Sak 2 - Styrets beretning 2014 
 

Styrets beretning for 2014 
Indre Hallangspollen vann og avløpslag SA 

 
IHVA har pr 31.12.14 totalt (155) medlemmer av (163) mulige oppsittere. 
 
Virksomhetens art 
Selskapet er organisert etter bestemmelsene i Samvirkeloven (29.06.2007 nr 81) og har som 
formål å eie, vedlikeholde og drive vann- og avløpssystem mv for lagets medlemmer, i Frogn 
kommune. 

Selskapets organisasjonsnummer er 992 992 662. Selskapet har ingen ansatte. Det er derfor 
ikke iverksatt tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. 

Foretaket forurenser ikke det ytre miljø. 

 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
  
Styreleder Dag Robertsen 
Kleiva           Olaf Holmsen, Tone Gran vararep. 
TØFV             Per Østmark, Janne Zink  som vararepresentant 
TNFV             Stein Thorvaldsen, Trond Økland som vararepresentant 
Røed             Irene Westlie, Tor Gustafsson som vararepresentant 
Spervika     Geir Texnes, Bjarne Hagen som vararepresentant 
 
Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 36 saker i årsmøteperioden. Styret har i tillegg til 
de løpende styresakene også jobbet med intern organisering av styret. Det er vedtatt egen 
styreinstruks med nærmere beskrivelse av oppgavene som nå ligger til grunn for arbeidet. 
Styret har av kapasitetsmessige årsaker behov for sekretariatstjenester, som vil bli kjøpt inn 
eksternt i kommende perioder.  
 
Driftsansvarlig (Olaf Holmsen) har hatt ansvaret for daglige drift og oppfølging av anlegget. 
Oppgavene har i hovedsak bestått av å besvare henvendelser fra IHVA’s medlemmer, dialog 
med Frogn Kommune vedr drift av pumpestasjon og sjøledning, kontakt med Drøbak 
Rørleggerservice vedr serviceavtale og drift av landanlegg, oppfølging av Elektro Idé vedr 
drift av elektroanlegg (vinter / sommer innstillinger), kontakt med Veidekke ASA vedr 
eventuelle reklamasjonsjobber, kontakt med grunneiere, kontakt med andre eksterne 
leverandører, avlese strømmåler månedlig, mv. 
 
Samarbeidet med Drøbak Rørleggerservice, Elektroidé og Frogn kommunes driftsansvarlig 
for pumpestasjonene og sjøledningen har fungert meget bra, og styret tar sikte på å 
fortsette samarbeidet også i 2015.  
 
Tilkobling til lagets vann- og avløpsanlegg. Styret arbeider med å få oversikt over 
tilkoblingene, og viser til at fristen for tilkobling er utgått. Styret ber derfor om at de som 
enda ikke har koblet seg til, gjør dette snarest. Dette er viktig av flere grunner, ikke minst av 
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miljømessige årsaker. Styret har i den anledning også tilskrevet Frogn kommune og bedt 
dem iverksette tiltak for å hindre utslipp til bekker og vassdrag i området. 
 
Sammenslåing av IHVA og IHVR. Styret i IHVA har besluttet å anbefale at IHVR og IHVA slås 
sammen til en organisasjon. IHVA har 155 medlemmer. IHVR representerer alle oppsittere 
og grunneiere som er berørt av lensmannskjønnet (Kleivaveien) uavhengig av medlemskap. 
Håndteringen av disse ulikhetene vil bli regulert i forslaget til nye vedtekter. Organisasjonens 
formål blir å ivareta driften av vann og avløpsanlegget, forvalte lensmannskjønnet 
(Kleivaveien), avfallsanlegget og øvrig felles infrastruktur. 
 
Skatteplikt for IHVA. Skatteetaten har i vedtak AR79906912 konkludert med at 
forutsetningene for skattefritak for IHVA ikke er oppfylt. IHVA er derfor pliktig til å levere 
selvangivelse og næringsoppgave. Styret har tatt vedtaket til orientering og bedt 
forretningsfører og revisor tilrettelegge for at alle innleverinspliktige oppgaver oversendes 
Skatteetaten fra og med inntektsåret 2014. 
 
Årsregnskapet for 2014. Årets resultat viser et underskudd stort kr 463.882,- som er overført 
til annen egenkapital. Underskuddet skyldes avskrivninger av anlegget (kr 592.145,-). 
Selskapets egenkapital utgjør ved årsskiftet kr 28.903.451,-. 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om selskapets forventede økonomiske utvikling er 
tatt med i budsjettet for 2015. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet 
for 2014 og budsjettet for 2015 er satt opp under denne forutsetningen. 
 
Regnskapsførsel og revisjon. Bendixen Eiendom AS v/ Stine Lund, Pb 1500 vika, 0117 Oslo, er 
IHVA’s forretningsfører. Bendixen har innført dokumentløst system for forvaltning. Laget har 
mottatt brukernavn og passord for bruk av systemet. Opplegget med faste kontaktpersoner 
for forvaltningstjenesten opprettholdes. Revisor er statsautorisert revisor Jon Heger, 
Enebakkveien 123, 0680 Oslo. 
 
 

8. mai 2015 
 

Styret i Indre Hallangspollen vann og avløpslag SA 
 
 
Olaf Holmsen (sign)   Per Østmark (sign)  Stein Thorvaldsen (sign)           
 
 
Irene Westlie (sign)                Geir Texnes (sign)  Dag Robertsen (leder)(sign) 
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Sak 3 - Regnskap 2014  
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Sak 4 - Innkomne forslag 
 
 
 
 
Styrevedtak i IHVA - sak 44/2015, datert 20. april 2015 
 
 
Sammenslåing av IHVA og IHVR  
 
Styret i IHVA besluttet å anbefale at IHVR og IHVA slås sammen til en organisasjon. IHVA har 155 
medlemmer. IHVR representerer alle oppsittere og grunneiere som er berørt av lensmannskjønnet 
(Kleivaveien) uavhengig av medlemskap. Håndteringen av disse ulikhetene vil bli regulert i forslaget 
til nye vedtekter. Organisasjonens formål blir å ivareta driften av vann og avløpsanlegget, forvalte 
lensmannskjønnet (Kleivaveien), avfallsanlegget og øvrig felles infrastruktur. 
 
Styrets innstilling til årsmøtet i IHVA er som følger: 
 

- Årsmøte vedtar å slå sammen IHVR og IHVA. 
- Det avholdes konstituerende årsmøte innen utgangen av oktober 2015. 
- Sittende styreperiode prolongeres frem til årsmøte i oktober 2015. 
 

- Arbeidsutvalget gis fullmakt til å utarbeide forslag til: 
 

- Vedtekter. 
- Avklare de juridiske og økonomiske spørsmål knyttet til sammenslåingen. 
- Engasjere nødvendig ekstern bistand innenfor lagenes økonomiske rammer. 
- Utarbeide forslag til budsjett for 2016. 
- Utarbeide forslag til forvaltningsordning. 
- Utarbeide forslag til driftsmedarbeidere. 
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Sak 5 – Budsjett 2015 

  

BUDSJETT 2015 

    
 

    Driftsinntekter 

    
 

    Innbetalt fra andelseierne i juni 

  

kr           241 800 

Innbetalt fra andelseierne i oktober 

  

kr           241 800 

Tilkoblingsavgift nye medlemmer 

  

kr           191 595 

Sum driftsinntekter 

   
kr          675 195 

 
    Driftskostnader 

    
 

    Revisjonshonorar 

   
kr             35 000 

Forretningsførsel 

   

kr             30 000 

Sekretariatstjenester 

  
 

kr             25 000 

Fremmedtjenester - sammenslåingskostnader 
 

kr             50 000 

Honorarer styret 

   
kr             20 000 

Honorar driftsassistanse 

   
kr             40 000 

Honorar styreleder 

   
kr             80 000 

Arbeidsgiveravgift honorarer 

  
kr             19 815 

 
    Energi 

   
kr             70 000 

Forsikringer 

   
kr             25 000 

Andre driftskostnader / Reparasjon og serviceavtaler kr           100 000 

Avsetning til vedlikeholdsfond 

  
kr           140 000 

 
    Trykksaker 

   
kr               4 000 

Kopiering 

   
kr               5 000 

Porto 

   
kr               6 000 

Leie lokaler 

   
kr               6 000 

Møtekostnader 

   
kr               5 000 

Andre administrasjonskostnader 

  
kr             10 000 

Sum driftskostnader 

   
kr          670 815 

 
    Finansinntekter 

   
kr               2 000 

Resultat 

  

 kr              6 380 

 
Medlemskontingent 2015 

     
Medlemskontingent 25 % mva Sum 

  Kr 3.100,- Kr 775,- Kr 3.875,- 
   


