VEDTEKTER
FOR
Vettre Antennelag

§1
Selskapsform
Vettre Antennelag er en interesseorganisasjon med vekslende medlemstall, vekslende kapital og
begrenset ansvar.

§2
Formål
Interesseorganisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser i tilknytning og bruk av
kommunikasjonsanlegg som overfører lyd, bilde, kringkastingssendinger, informasjon, data, telefoni
og lignende.

§3
Innskudd
Innskuddet i laget kan tegnes av hustander med egne gårds- og bruksnummer og forpliktende
velforeninger som ligger innenfor Vettre Antennelags geografiske dekningsområde.
Dersom minste forpliktende enhet i et vel er en boligsammenslutning, plikter
boligsammenslutningene å tegne medlemskap. Nye medlemmer må godkjennes av styret.

§4
Innskuddet følger boligen i sameiet eller velforeningen.
Innskuddet er arbeidskapital for Vettre Antennelag og kan ikke tilbakebetales.
Hvis Vettre Antennelag oppløses vil resterende kapital, etter at alle utgifter er betalt, bli fordelt
mellom alle medlemmene.
§5
Rettigheter og plikter for medlemmene
Innskuddet gir medlemmene rett til de signaler som til enhver tid leveres av Vettre Antennelag.
Medlemmene har en plikt til å betale de utgifter som Vettre Antennelag pålegger medlemmene. Hvis
et medlem ikke betaler sine forpliktelser etter rimelig varsel, kan Vettre Antennelag stanse
signalleveransen. Ny signalleveranse kan deretter skje når medlemmet har betalt sine forpliktelser,
samt de ekstra utgifter som Vettre Antennelag er påført i form av innkreving, signalstans, påkobling,
renter etc.

§6
Vettre Antennelags besluttende organer
Vettre Antennelags besluttende organer er:
a. Generalforsamlingen
b. Styret

§7
Generalforsamlingen
Den øverste myndighet i Vettre Antennelag utøves av generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling skal holdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Likeså skal
generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det
og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

§8
Innkalling til generalforsamling
Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling skjer med et varsel på minst 8, høyst 20 dager.
Styret plikter å sende varsel 4 uker før. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel, om det er
nødvendig, innkalles med kortere frist som dog skal være minst tre dager.
Saker som medlemmer ønsker behandlet av den ordinære generalforsamlingen, skal nevnes i
innkallingen når det fremsettes krav om dette, senest 3 uker før generalforsamlingen.

§9
Avholdelse av generalforsamling
En generalforsamling skal inneholde disse punktene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av dagsorden
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets årsberetning
Regnskap og budsjett med fastsettelse av fellesutgifter
Valg av styremedlemmer med varamedlemmer
Valg av revisor
Andre innkommende saker
Eventuelt/benkeforslag

Vedtak på generalforsamlingen treffes med alminnelig flertall.
Generalforsamlingen kan behandle benkeforslag om minst 2/3 av de fremmøtte ønsker dette.

§ 10
Styret
Vettre Antennelag skal ha et styre bestående av 1 leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret konstituerer seg selv. Lederen velges for ett år. Funksjonstiden for alle tillitsvalgte er 2 år, dog
slik at ett av styremedlemmene og ett av varamedlemmene etter loddtrekning trer ut etter det første
året. Styret kan treffe vedtak når minst tre medlemmer er til stede.

§ 11
Forretningsfører
Generalforsamlingen velger forretningsfører om det er behov for det.

§ 12
Regnskap
Styret sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og avsluttes
pr 31. desember.
Årets regnskap og status gjøres tilgjengelig for medlemmene sammen med innkalling til
generalforsamlingen.

§ 13
Revisjon
Generalforsamlingen velger revisor.

§ 14
Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan bare foretas av generalforsamlingen og krever minst to tredjedels flertall
av de fremmøtte, inkludert fullmakter.
Forslag fra medlemmene om vedtektsendring må være innkommet til styret senest 4 uker før
generalforsamlingen.

§ 15
Kommunikasjon
All kommunikasjon fra styret i Vettre Antennelag til medlemmene foregår via web eller e-post. Hvis
et medlem ikke har tilgang til web eller e-post, kan medlemmet få tilsendt nødvendig informasjon pr
post.
Dette må innmeldes skriftlig til styret.

§ 16
Oppsigelse av medlemskap
Et medlem kan bare si opp sitt medlemskap hvis Vettre Antennelag ikke er i en kontraktsperiode.
Hvis medlemmet ønsker å si opp sitt medlemskap i en kontraktsperiode, må medlemmet dekke
Vettre Antennelags kostnader ut kontaktsperioden. Dette vil også medføre at medlemmet vil bli
frakoblet signalet.
Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig med tre måneders varsel, avtaleperioden varer ett år.
Avtalen løper videre hvis den ikke blir sagt opp.

§ 17
Oppløsning
Vedtak om oppløsning kan kun fattes av to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst 14
dagers mellomrom. Det ene av disse møter skal være den ordinære generalforsamlingen der
medlemmene er innkalt på vanlig måte. For at oppløsning skal kunne vedtas, kreves at minst to
tredjedeler av de frammøtte, inkludert fullmakter, er for forslaget.

Vedtektene er vedtatt den 15. Juni 2009, Vettre Antennelag

