
Drangsholt vannverk (BA), styremøte 21.09.2017 
 
Sted: Hos Liv Hangeland, Foss 
 
Til stede: 
Styremedlemmer: Harald Brekke, Beint Foss, Liv Hangeland, Iren Sommerset 
Teknisk leder: Kenneth Winsjansen 
 
Saker behandlet på møtet: 
 1. Godkjenning av referater 
 2. Informasjon 
 3. Saker til Mattilsynet 
 4. Gjennomgang av tidligere tiltak for vannrensing 
 5. Brønnøysundregisteret 
 6. Avtaler med personer som utfører arbeid for vannverket 
 7. Diverse 
 

1. Godkjenning av referater 
Styret godkjente referater fra styremøter 24.08.2017 og 30.08.2017 
 

2. Informasjon 
Iren informerte om at folk etterspør mer informasjon fra styret. Styret diskuterte hvilke medier 
informasjonen bør legges ut på. Iren ser på mulighetene for å videreføre Facebook-siden til 
Vannverket hvis vi får ordnet rettighetene på siden.  I tillegg fortsetter vi med hjemmesiden til 
velforeningen.   Vi vurderer å bruke SMS-melding om at ny informasjon er lagt ut.  Folke Kallhovd 
sender over tilgang til SMS-lister og mailadresser til Iren.. Styret må også bestemme seg for hva slags 
informasjon utenom styrereferatene som må ut. 
  
Styret var på befaring på vannverket 7 september. Beint hadde møte med Kenneth før befaringen.  
 

3. Mattilsynet 
Utkastet til oppdaterte varslingssystem ble vedtatt av Styret og sendes til Mattilsynet. 
 
Styret ber Kenneth utarbeide plan for et bedre system for kloring og gir ham fullmakt til å innhente 
anbud. Dette legges fram for styret. Deretter evt et møte med Mattilsynet.  
 

4. Gjennomgang av tidligere tiltak for vannrensing 
Beint og Kenneth gikk gjennom tidligere historie om tiltak for rensing av vannet.  Vi må følge opp det 
siste systemet som ble installert, fra IPEC.   
 

5. Brønnøysundregisteret 
På grunn av en feil, godkjente ikke Brønnøysundregisteret den først innsendte 
registreringsmeldingen. Harald ble bedt om å ordne med ny registreringsmelding for det nye styret til 
Brønnøysundregisteret. I den forbindelse vil Beint ordne med skannet versjon av undertegnet 
protokoll fra Årsmøtet 27.06.2017.  
 
 
 
 
 

6. Avtaler med personer som utfører arbeid for vannverket 



Avtale med Kenneth Winsjansen 
På styremøtet 30.08.2017 vedtok styret å ansette Kenneth Winsjansen som Teknisk leder når 
nåværende Daglig leder, Folke Kallhovd går av. Inntil da, blir Kenneth bedt om å fungere som teknisk 
leder i samarbeid med Folke.   
 
Kenneth får fullmakt til å iverksette alt nødvendig vedlikehold. Han får møteplikt til styret (dvs han 
skal innkalles når det er behov).  
 
Styret foreslår foreløpig at Kenneth får en godtgjørelse på kr 60 000,- pr år. Denne summen skal 
imidlertid tas opp til vurdering ved årsskiftet når Folke går av, etter at man har fått en erfaring med 
arbeidsmengden. 
 
Avtaler om godtgjørelser 
Tilsynspersoner og styremedlemmer har til i fjor kunnet få godtgjørelse i form av gratis vann. I 
henhold til skatteregler, må slike godtgjørelser nå endres til betaling.  

 
7. Diverse 

Til slutt ble følgende punkter nevnt uten videre behandling: 
 

- Finne ut om alle har betalt påkobling. 
- Sjekke rørtrykket.  
- Tilsynsgruppa vil ha en opprydning i bua i oktober/november.  
- Dugnad av tilsynsgruppa. Kapping av trær for å hindre bladnedfall – gjøres over nyttår. 
- Kjøpe kjettinger til ATV. 
- Vi må bygge opp en økonomi i vannverket for at vi kan drifte verket forsvarlig.  
- Få verket godkjent (Deretter kan vi bruke tid på mindre oppgaver). 

 
 

Styret i Drangsholt Vannverk 
13.10.2017 

 


