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Til: 
Medlemmer i Kjerringholmen vann-og avløpslag SA 
 
 

         
Kjerringholmen, 19. juni 2020 

 
 
 
Innkalling til ordinært årsmøte 

 
Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og 
avløpslag SA. 
 
Lørdag 9. juli 2022 kl. 14:00 
 
Sletta, ved brakka, på Kjerringholmen 
 
 
Agenda 
 
1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende  
2. Valg av møteleder og minst en person til å undertegne protokollen 

sammen med møteleder 
3. Godkjennelse av innkalling og agenda 
4. Styrets årsberetning 
5. Årsregnskap  
6. Fastsettelse av årsavgift 
7. Valg 

 
Vedlagte fullmakt kan benyttes hvis du/dere ikke har mulighet til å 
møte, men ønsker at et annet medlem skal representere deg/dere ved 
en eventuell avstemming. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA 
 
 
Jan Søgaard Trond Moengen 
e-post: jan@sogaard.net e-post: trond.moengen@energidata.no 
tlf: 90108727 tlf. 95273220 
 
Øivind Rønning Tormod Lindberg 
e-post: oivron@gmail.com e-post: lito1@live.no 
tlf: 95165159 tlf: 97967745 
 
Torbjørn Holtan 
e-post: tholtan@online.no 
tlf: 91852366 
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FULLMAKT  

 
ORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG SA 

 
 

 
 
Undertegnede 
 
_____________________________________ (navn med blokkbokstaver) 
 
er innehaver 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 ordinært årsmøte i 
Kjerringholmen vann- og avløpslag den 9. juli 2022. 
 
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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Kjerringholmen vann- og avløpslag SA  
ÅRSBERETNING 2021 
Virksomhetens art 
Kjerringholmen vann- og avløpslag SA (org.nr 990 446 539) har som formål å etablere, 
anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer 
på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne 
forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette. Lagets vedlikeholds- og 
driftsansvar forutsettes kun å omfatte felles installasjoner og tiltak. 
 
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: 
 
Jan Søgaard, Styrets leder/Daglig leder  
Øivind Rønning, Styremedlem  
Trond Moengen, Styremedlem  

Tormod Lindberg, Styremedlem 
Torbjørn Holtan, Styremedlem 
 

 
Medlemmer 
Kjerringholmen vann- og avløpslag SA hadde i 2021 42 medlemmer, som er ett medlem flere 
enn 2020. 
 
Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling 
Driftsinntektene ble kr.82.000 i 2021 (ett av medlemmene ble innmeldt 31. desember 2021 og 
betalte derfor ikke årsavgift), sammenliknet med kr 82.000 i 2020.  Driftskostnadene ble kr. 
88.126 mot kr.63.733 sist år, hvorav avskrivninger utgjorde kr.7.873.  Selskapet har ingen 
langsiktig gjeld. Den likviditetsmessige stillingen er god. 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. 
  
Fortsatt drift 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 
Arbeidsmiljø og likestilling 
Selskapet har ingen ansatte. 
 
Det ytre miljø 
Kjerringholmen vann- og avløpslag driver ikke virksomhet som innebærer fare for 
miljøforurensning av betydning. 
 
Kompensasjon til styret 
Styrets arbeid drives på frivillig basis og det har ikke vært utbetalt kompensasjon til styret for 
utført arbeid.   
 
Kjerringholmen 19.06.2022 
 
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA 
 
 
 
____________________ ____________________ 

Jan Søgaard        Øivind Rønning 
daglig leder/styrets leder             styremedlem 
 
 
____________________  ____________________ 
 Trond Moengen Torbjørn Holtan Tormod Lindberg 
 styremedlem styremedlem styremedlem 
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