Innkalling til generalforsamling 2021 i Skrim
Vann og Avløpsselskap, torsdag 20. mai kl
18.00
På grunn av situasjonen med Covid-19- viruset og restriksjoner fra myndighetene på fysiske møter, arrangeres
årets generalforsamling et nettbasert møte.
Informasjon om Teams-møte: Det beste er å bruke en bærbar pc, men du kan også delta med nettbrett eller en
vanlig smarttelefon. Hvis du ikke har Teams appen installert, velger du bare «Bli med på nettet/Join on the web
instead». Skriv inn navnet ditt, og klikk på «Bli med/Join now». Vi ber om at alle klikker på symbolet for å slå av
mikrofon og video, slik at det ikke går ut støy fra ditt rom til alle. Hvis du ønsker å ta ordet skriver du navnet ditt i
Chat feltet. Alternativt si navnet ditt når møteleder åpner opp for det. Husk da å slå på igjen mikrofonen din.
Til behandling foreligger følgende saker:
Saks
nr.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Tittel
Godkjenning av innkalling og fullmakter
Valg av møteleder, protokollfører og person til å undertegne protokollen
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse med noter for 2020
Disponering av resultatet. Styret foreslår at dette overføres til selskapets egenkapital.
Utdeling av utbytte.
Styret foreslår at ikke utbetales utbytte for 2020
Godkjenning av honorar til styre og revisor
Valg av styre, styreleder og valgkomite

Aksjonærer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt. Den må mailes til daglig leder
(sigurd.ole.ruud@gmail.com) innen kl 18.00, onsdag 19. mai 2021.- Dere finner skjema for fullmakt på
www.visitskrim.no For å komme inn der må dere logge dere inn på siden til Skrim Vann-og avløpsselskap.
Brukernavn: Styggemann Passord: Skrimerdigg258
Aksjonærene finner offentlig regnskap inkl revisors beretning, samt valgkomiteens innstilling på
www.visitskrim.no. Det er ikke nødvendig å logge seg inn for å finne disse papirene.
Sakspapirene blir lagt ut etter hvert som de blir ferdige. Sakspapirer sendes kun ut på forespørsel.
Følg denne linken for å bli med på generalforsamlingen:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjUzMzZhYjktZTFmZi00YjgzLWE2YjYtMjYyNzFkZjk3NWE5%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22c7089353-0918-4bbb-a2fdd0866d61ca31%22%2c%22Oid%22%3a%2264cfe80d-edbc-49fd-96fa-5b2b262c267c%22%7d
SVA vil etter Generalforsamling orientere om arbeidet med nytt renseverk på Skrim.
Passebekk, 29. april 2020

Pål Vindegg
Styreleder

