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3. Årsberetning 2016 
 
 
Vettre Antennelag avslutter med dette sitt 7 normalår. Året har bestått av få 
møter, men noen utfordringer har det vært i forbindelse med at vi nå er meldt 
inn i mva registeret. 
Styreleder har vært i flere møter med GET i forbindelse med utbedring av 
signalanlegget på vårt område, og vi er nesten 100% i mål nå. Møtene har vært i 
Drammen, men også internt i hagene til medlemmer i Åbyfaret 
 
Styret har i perioden bestått av:  
 
Styreleder Øystein Jørgensen  Åbyfaret 52 
Kasserer Vidar Vrålstad   Åbyfaret 117  
Medlem Jon Egil Heyerdal   Åbyfaret 104  
Vara Tarje Risbøl    Åbyfaret 29 
 
Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter, og hovedsakelig vært i forbindelse 
med utsendelser av medlemsavgifter/økonomi og noe med GET og fremdrift i 
våres signalanlegg 
 
Regnskap 
Regnskapet er lagt ut på våre hjemmesider og budsjettet for 2017 blir levert som 
et vedlegg på Generalforsamlingen. 
NB! Dessverre har gammel pc krasjet, så det er ikke all data vi har klart å få 
reparert. Det viktigste er at økonomien er intakt og vi fremdeles har kontroll. 
 

4. Ny pakkeløsning fra GET 
 
GET har økt prisene til oss i år mye på grunn av TV produsenter sine påslag, men 
også mer innhold i avtale som mange medlemmer vil tjene på med de nye 
prisene. 
 



Mer innhold/inkludert: 
HBO Nordic kan velges inn i valgfri kanalpakke. De som allerede har dette, vil 
spare 89,- pr mnd. 
Norsk toppfotball er inkludert i ny avtale (besparelse 329,-). 
Hver lørdag kl 16 er en kamp fra Premier League inkludert i ny pris. 
Internasjonal sport som NHL, NFL, UFC er inkludert (Viasat sport). 
Anerkjente britiske serier, dokumentar og naturprogrammer (verdi 49,-). 
Filmfavoritter: Over 200 filmer fritt tilgjengelig (19,-/39,- pr film). 
Norske kvalitetsfilmer kostnadsfritt tilgjengelig (19,-/39,- pr film).  
 
Sammenlignet med villa kunder vil vi komme godt ut med denne nye 
pakkeløsningen: 
 

Vettre ant.  Pris mnd Villakunder  Pris mnd  

TV  
 

TV 499,- ny pris fra. 
01.04 

BB 25 
 

BB 25 449,- 

HD PVR 0,- HD PVR 99,- 

Ekstra Mikro 0,- Ekstra Mikro 49,- 
Sum 440,-  Sum 1096,- 

 
NB! Denne nye pakkeløsningen fra GET, er en form som gjør at vi eventuelt kan si 
opp dagens avtale med GET.  
 
Antennelagets styre ser seg nødt for å få generalforsamlingens godkjennelse for 
å eventuelt videreføre avtale med GET, så vi av den grunn ha avstemming for å 
inngå ny avtale med GET.  
 
Budsjett for 2017 er avhengig av at vi viderefører samarbeidet med GET 
 
Dagens styre anbefaler at vi fortsetter i ny avtale med GET og den nye løsningen, 
gjeldende fra 1 juli 2017. 
 
Hvis flertallet ønsker å fortsette avtale, men enkelte medlemmer motsetter seg 
dette kraftig må de ta kontakt med styret slik at vi kan se på mulighetene for å 
melde de ut av den kollektive avtalen. De må da selv finne alternative signaler fra 
RiksTV eller parabol. 
 
Vi ønsker derfor så mange som mulig har anledning til å møte på årsmøtet. 
 

5. Regnskap og budsjett med fastsettelse av 
abonnementsavgifter 
 
Regnskap. Se eget vedlegg. 
 
Budsjett. Se eget vedlegg. 
 



Budsjett for 2017 er basert på en vesentlig høyere pris fra GET enn hva vi 
tidligere har budsjettert, men det skal også legges til grunn at for mange 
medlemmer også mye å spare ref oversikten i punktet over. 
 
 

6. Valg av Styre 
Ett av styrets styremedlemmer er på valg i år. 
Alle kan velges inn i nytt styre.  Styremedlemmene ønsker å fortsette, men hvis 
noen ønsker å stille til valg må generalforsamlingen stemme over dette. 
Styret konstituerer seg på neste styremøte 

 

7. Valg av revisor 
 
Antennelagets kasserer har i år vært styrets revisor og kan fremdeles utføre 
dette arbeidet. Om generalforsamlingen ønsker annen løsning, må det 
fremlegges forslag.  

 

8. Innkomne saker 
 
Ingen innkomne saker. 
 

9. Eventuelt 

 
Konkrete saker kan i henhold til vedtektene fremmes ved begynnelsen av eller 
under møtet. Dersom to tredeler av forsamlingen gir sin tilslutning kan de også 
behandles der og da. Dersom slik tilslutning ikke oppnås henvises saken formelt 
til neste ordinære årsmøte. Derom styret eller et tilstrekkelig antall medlemmer 
ønsker dette, kan saken behandles på ekstraordinær generalforsamling. 
Formkrav knyttet til dette fremgår av vedtektene. 


