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3. Årsberetning 2014
Vettre Antennelag avslutter med dette sitt femte normalår. Året har bestått for
det meste av møter med GET vedrørende nyheter om GET sin satsing av ny og
dessverre forsinket plattform.
I tillegg har vi fått utfordringer fra Skatt Midt-Norge (SMN), som foreløpig hevder
at Vettre Antennelag må innmeldes i mva registeret og levere terminoppgaver
som vanlige AS foretak. Styret har derfor med denne ekstrabelastningen rådført
seg med advokat, for å undersøke om vi kan unnlates å følge SMN sine pålegg.
Vi har sendt motsvar som er under behandling hos SMN og foreløpig har vi
dialog om å slippe MVA registrering.
NB! Om vi ikke unngår pålegget fra SMN om MVA registrering, vil vi bli pålagt
selvangivelses plikt fra og med driftsåret 2014.
Hvis utfallet blir at vi må meldes inn, er vi nødt for å se på løsninger for videre
drift. Det antas at vi er nødt for å kalle inn alle beboere til ekstra ordinær general
forsamling! Mulig vi tar kontakt med advokat også, for å diskutere alternative
muligheter.
For flere av styret medlemmer har dette arbeidet medført betydelig ekstra
belastning.
Styret har i perioden bestått av:
Styreleder Øystein Jørgensen
Kasserer Vidar Vrålstad
Medlem Jon Egil Heyerdal
Vara Thomas Myra

Åbyfaret 52
Åbyfaret 117
Åbyfaret 104
Åbyfaret 54

Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter for Antennelaget. Det
gjennomgående temaet på disse møtene har vært forsinkelser fra GET, Skatt
Midt Norge sine pålegg og telefonmøter med advokat.
Vi har også vært i ett vanlig kontaktmøte med GET angående signaler og
eventuelle utfall, og det har ikke vært store utfordringer i 2014. Kun noen få
beboere har vi vært i dialog med pga svake signaler.
Styret har fått informasjon om at GET sin nye plattform fremdeles er under
testing, men trolig være klart pr juni 2015.

4. Regnskap og budsjett
Regnskapet er lagt ut på våre hjemmesider og budsjettet for 2015 blir levert som
et vedlegg på Generalforsamlingen
Budsjettet baserer seg på en medlemsavgift på kr 3 900,- pr år. Styret innstiller
på at Generalforsamlingen godkjenner budsjettet.
5. Valg av Styre
Styrets leder og det ene styremedlemmet samt varamedlemmet er på valg i år.
Alle kan velges inn i nytt styre.
For øvrig stiller dagens styre til gjenvalg.
6. Valg av revisor
Antennelagets Revisor har i år bedt om å fratre posisjonen for 2015.
På grunn av flytting til Drammen ønsker han ikke å stille til rådighet lenger og vi
takker Håkan Olsson for hans korte innsats.
Styret har ikke forslag til ny Revisor for 2015 og ønsker derfor at
generalforsamlingen stemmer for 2 alternative forslag:
A: Om det finnes en kompetent person innenfor medlemmene som ønsker å stille
og bruke en liten tid på denne jobben
B: Styret finner en person eventuelt foretak som kan utføre denne jobben.
7. Innkomne saker
Ingen
8. 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.

