
BATNFJORD VASSVERK SA. 

Medlemmer innkalles til årsmøtet for 2021 

 
Tid:  Torsdag 28. april 2022 kl. 20:oo,     Sted:  Batnfjord Idrettslag sitt Klubbhus; Skulvegen 7. 

− Medlem er eier av eiendom / boenhet som det er betalt andel for. Medlemmer kan la seg 

representere v. skriftlig fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt, jfr. vedtektene §14-7.      

(Skjema for fullmakt på baksiden av arket.)  
 

 

Om noen ønsker årsmelding / regnskap tilsendt på papir,  

ta kontakt på post@batnfjordvassverk.no / mob: 95 83 03 87 
 

 

Korona-smitte 
Møtet gjennomføres i tråd med de smittevernsregler som gjelder på møtetidspunktet. 

Medlemmer som usikre på om de er friske, anmodes om å sende stedfortreder med fullmakt; (Snu arket for 

skjema) Dersom gjennomføring av årsmøtet er uforenlig med smittevernsbestemmelsene på 

møtetidspunktet, må møtet utsettes. 
 

 

Sakliste: 

Åpning v. styrets leder. 
1. Valg av skriver og to personer til å underskrive møteprotokoll. 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
3. Årsmelding.      
4. Regnskap.    
5. Vassavgift.  
6. Godtgjørelse til styrets medlemmer. 
7. Valg 

 

Det er ikke innkommet saker til årsmøtet fra medlemsmassen. 
 

 
 

Eventuelt.  
Det kan gjøres bindende vedtak kun i saker som står på saklista.  Saker som omhandler enkeltpersoner / organisasjoner; 
medlemmer, leverandører, ansatte, abonnenter eller andre, kan ikke drøftes under «Eventuelt»  

 
 

 

Enkel servering.  -    Vel Møtt  
 

sign 
……………………………………………………………….. 

Åge Ødegård       
Styrets leder 
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Endring av andels- og abonnements opplysninger: 
 

Det minnes om plikten til straks å melde fra til Batnfjord Vassverk SA om alle endringer vedrørende 

kontaktopplysninger, medlems- og abonnementsforhold, jfr. vedtektene §7, 4. ledd.  

Det oppfordres til å velge faktura og medlemspost tilsendt pr. e-post (  Fakturagebyr på kr. 50,- unngås). 

 

Fylles kun ut dersom det er endringer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

……….……………..  ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………................................................ 

 

Fullmakt til årsmøtet. 
 

Undertegnede medlem nr.:…………………………………  ,     ………………………………………………………………………………………..  , 
                           STÅR PÅ FAKTURAEN, I ADRESSEFELTET OVER MOTTAKERNAVNET                 NAVN PÅ MEDLEMMET / MEDLEMMENE  -    SKRIV TYDELIG 

 

 
 

 gir med dette  …………………………………………………………………………………..…………….…………… fullmakt til å representere  
NAVN TIL FULLMAKTSINNEHAVER   - SKRIV TYDELIG 
 

meg / oss på Batnfjord Vassverk SA sitt årsmøte for 2021; torsdag 28.4.2022. 
 

Underskrift: 

 

…………….……………………    …………/……….. 2022 
STED   DATO 

 
 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
UNDERSKRIFT FRA MEDLEMMET / MEDLEMMENE 

Erklæring v. endringer og / eller ønske om tilsending av faktura og medlemspost via e-post. 
 

Undertegnede erklærer med dette at fakturaer og post som årsmøteinnkallinger o.l. for ettertiden ønskes tilsendt pr. e-post. (PDF)       

 Jeg er klar over at eventuelle purringer blir sendt pr. vanlig brevpost.  Ved elektronisk tilsend faktura unngås faktureringsgebyr; kr. 50,-.  
 
 

 

(Opplysningene som oppgis nedenfor nyttes også til å komplettere / korrigere medlemsopplysningene.)  
 

SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER. 

Medl.nr.: ………..…………………. Navn.: ……………………….…………………………..……..…………Fødselsdato / org.nr.:.………………..…………………………… 
STÅR PÅ FAKTURAEN  NAVN og FØDSELSDATO TIL DEN / DE PERSONER SOM EIER EIENDOMMEN. (Org.nr. for bedrifter / organisasjoner) 

 
 

Abonnementsadr.:……………………………………………..…………………………………………………………………………..…………G./br.nr:……………………………… 
VEGADRESSE og HUSNUMMER HVOR ABONNEMENTET ER. 
 
 

E-post for fakturamottak og post fra Batnfjord Vassverk SA.: ………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
        SKRIV TYDELIG m. BLOKKBOKSTAVER 
 

 

Fakturaadr.:………………………………………………………………………….………….………………..……………………………..….…Tlf.nr.: ….…………………………………… 
OPPGI HER POSTADRESSE, DERSOM DEN IKKE ER SAMME SOM ADRESSEN FOR ABONNEMENTET.  

 

Mobilnr. for SMS-varsling om uregelmessigheter i vannforsyningen. Inntil 2 nummer pr. abonn.:…………………..………../…………………………………. 

 

Dato:………………………………. Underskrift.: ……………………………………………………………………….….………………………………………………………..……………… 
 

 

 

Utfylt skjema sendes i brevpost til Batnfjord Vassverk SA, co.  Batnfjordsvegen 74,  6631 Batnfjordsøra.  (Evt. smettes i postkassa til Ola Hoftun) 

Elektronisk tilbakemelding: post@batnfjordvassverk.no   
Eller: www.batnfjordvassverk.no    ➔  «Andeler og vassavgift» ➔ «Erklæring om e-post», og følg anvisningene der. 
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