Til:
Medlemmer i Kjerringholmen vann-og avløpslag

Oslo, 04. februar 2013

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Kjerringholmen vannog avløpslag.
Mandag 11. februar kl. 17:00
Marché Rygge Storebaug vest, Storebaug (ved E6 syd for Moss)
Agenda
1. Vedtektsendringer ved overgang fra BA til SA
Det kan kanskje virke noe overilt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte
på dette grunnlag, men våre vedtekter stiller krav om dette ved
vedtektsendringer; ”Vedtektsendringer forutsetter gyldig innkalling og
krever to tredels flertall blant de fremmøtte medlemmene av foretaket
på årsmøtet.”
Vedlagte fullmakt kan benyttes hvis du/dere ikke har mulighet til å
møte, men ønsker at en annen hytteeier skal representere dere ved en
eventuell avstemming.
Med vennlig hilsen
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag
Jan Søgaard
e-post: jan@sogaard.no
tlf: 90108727

Trond Moengen
e-post: trond.moengen@energidata.no
tlf. 95273220

Øivind Rønning
e-post: oivron@gmail.com
tlf: 95165159

Hroar Møthe
e-post: hroa-gem@online.no
tlf: 90159972

Torbjørn Holtan
e-post: tholtan@online.no
tlf: 91852366
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FULLMAKT
ORDINÆRT ÅRSMØTE
KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG

Undertegnede
_____________________________________ (navn med blokkbokstaver)
er innhaver av følgende eiendom på Kjerringholmen i Hvaler kommune
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

Festenummer:

Undertegnede er forhindret fra å delta på møtet, og gir derfor med dette
_____________________________________ (navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte på mine / våre vegne på ekstraordinært årsmøte i
Kjerringholmen vann- og avløpslag den 11. februar 2012.
Fullmakten omfatter rett til å avgi stemme vedrørende ethvert tema som blir
tatt opp på møtet på mine /våre vegne, herunder endringer i vedtekter og
fullmakt for styret til å forhandle frem en endelig avtale vedrørende
etablering av vann og avløp til Kjerringholmen.

Sted:

Dato:

_____________________________________
Signatur
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Sak nr. 1 - Vedtektsendringer ved overgang fra BA til SA
Vi har tidligere varslet medlemmene i Kjerringholmen vann- og avløpslag om
overgangen fra selskapsform BA til SA (Samvirkeforetak).
Bakgrunnen for overgangen til SA er bortfall av selskapsformen BA.
Loven (samvirkeloven) stiller spesifikke krav til selskapsvedtektene som gjør
at eksisterende vedtekter må revideres. Dette innebærer ingen endringer for
driften av selskapet eller medlemmenes ansvar, men er mer en ren
proformasak.
Du kan lese mer om samvirkeloven her: http://www.samvirke.org/

Vedlagt følger forslag til nye vedtekter (eksisterende vedtekter finnes du på
internet: www.kjerringholmen.com/vannogkloakk/vedtekter.pdf)
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