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Årsberetning 2011 

Vettre Antennelag avslutter med dette sitt andre normale driftsår. Vi har brukt det meste av tiden på 

å oppnå normal stabil og effektiv administrativ drift. 

Styret har i perioden bestått av: 

Styreleder Jon Arve Risan Åbyfaret 141 På valg 2012 

Kasserer Vidar Vrålstad Åbyfaret 117 På valg 2013 

Medlem  Jon Egil Heyerdal Åbyfaret 104 På valg 2012 

Vara Arne Frogner Åbyfaret 160 På valg 2013 

Vara Øystein Jørgensen Åbyfaret 52 På valg 2013 

 

Det har i 2011 vært avholdt i alt 7 styremøter og to kontaktmøter med get. 

De viktigste sakene fra disse møtene har vært 

Styret 

1. Årsmøteforberedelser og etterarbeid 

Mange formalia som må være på plass. Tidkrevende 

2. Graving for fiber på feltet 

Tillatelse til dette ligger under sameiets styres ansvar. Dialog med styret for rolleavklaring og 

konsekvensvurdering.  

3. Administrative rutiner 

Innstramming av vår faktureringspraksis slik at gode rutiner hos skaper gode betalingsvaner. 

Forfallsdato er normalt 1. mai og 1. november med en purring og påfølgende varsel om 

stenging som fortsatt koster 1000 kroner. Det samme for gjenåpning. Totalt 2000 kroner. 



4. Web 

Ny delikat web er på plass i løpet av året. Postrutinene våre er effektivisert. Responstiden på 

post@vettereantennelag.org er nå normalt godt under 24 timer. 

5. Styreforsikring 

Det er i løpet av perioden tegnet styreforsikring (ansvar og rettshjelp) 

6. Eierskifte 

Vi sliter fortsatt med å sikre gode rutiner ved eierskifte. Ingen hjelp å få fra get. 

7. Avslutning for tomme rør 

Årets gjenganger. Vanskelig å finne en blikkenslager som vil lage en god løsning. Arbeidet 

fortsetter med uforminsket styrke i 2012. 

8. Tjenestekvalitet 

Dette har vært hovedtema på de to kontaktmøtene med get som har vært avholdt. 

 

Kontaktmøter med get 

Vi har valgt å avholde faste møter vår og høst for å sikre kontinuitet og tosidighet i dialogen mellom 

kunde og leverandør. 

Under årets to kontaktmøter har vi hatt fokus på: 

1. gets pengerutiner 

2. tjenestestabilitet 

3. nye tjenester 

4. prising av tjenester 

 

Regnskap og budsjett 

Antall medlemmer i laget er nå 113. 

Gjennom tett oppfølging av get og våre krav om kompensasjon for mangelfull leveransekvalitet 

spesielt på web har det lykkes oss å bygge opp medlemskapitalen til det nivået den var på ved 

stiftelsestidspunktet (1000 pr. medlem) 

Regnskapet for 2011 er publisert på web og fremlegges under møtet. Revisorberetningen leses opp. 

Det innstilles på bakgrunn av dette at regnskapet godkjennes og styret innrømmes ansvarsfrihet. 



Basert på det vi vet (konsumprisindeksen og mottatte refusjoner) og det vi tror vi vet (get har tapt i 

kabeltvnemnda vs TV2) innstiller styret på økt avgift i 2012; fra 1680/halvår til 1750/halvår kroner 

med virkning fra første forfall.  

Budsjettet på bakgrunn av dette er publisert på web, presenteres på årsmøtet og forslås vedtatt.  

Valg 
Både Arne og Jon Arve flytter ut av feltet og går derfor ut av styret. Resten av styret foreslås 

gjenvalgt. Vi trenger to nye medlemmer og foreslår: 

1. Håkan Olsson, Åbyfaret 119 

2. Benkeforslag av og blant de fremmøtte 

Som revisor for 2010 fremsettes forslag på Fredrik Movinckel i år som i fjor 

Innkomne saker 

Ingen 

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.  


