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3. Årsberetning 2013Vettre antennelag avslutter med dette sitt fjerde normalår. Året har vært pregetav innfasing av ny avtale med GET,  utskifting av dekodere blant Antennelagetsmedlemmer, møter med GET for å sikre stabiliteten i nettet i forbindelse medden ustabiliteten noen av medlemmene i Antennelaget opplevde i høst 2013. Forenkelte av styret medlemmer har dette arbeidet medført ekstra belastning.Styret har i perioden bestått av:Styreleder Øystein Jørgensen Åbyfaret 52Kasserer Vidar Vrålstad Åbyfaret 117Medlem Jon Egil Heyerdal Åbyfaret 104Vara Håkan Olsson Åbyfaret 119Vara Thomas Myra Åbyfaret 54Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter for Antennelaget. Detgjennomgående temaet på disse møtene har vært knyttet til implementeringenav GET avtalen og status i forbindelse med den uregelmessigheten noenopplevde. Styret har også i perioden hatt regelmessige møter med GET (4 stk) forå sikre en god kommunikasjon med tjenesteleverandør og for å sikre attilbakemeldingen fra lagets medlemmer følges opp av GET. Styret, ved Styretsformann, har også gjennom året hatt jevnlig kontakt med kontaktpersoner i GETfor å sikre at meldinger  som blir meldt inn blir fulgt opp.Styret ønsker å poengtere at de forstyrrelsene og nedetidene vi opplevde i høst,skyldtes en node som Åbyfaret delte med nærliggende områder som Vabråten ogSkytterveien. Denne noden er nå byttet slik at de fleste i Antennelaget er på enegen node. Dette vil forhåpentligvis medføre at vi blir mindre sårbare forforstyrrelser som oppstår eksternt og utenfor Åbyfaret.



4. Regnskap og budsjettAntall medlemmer i Antennelaget er nå 114.  Laget har hatt inntekter framedlemmene i perioden på 404 820,- Fratrukket varekost knyttet til GET på  359989,- har laget et dekningsbidrag på 44 831,- Av disse 44,8 tkr har 36,8 gått tildriften av Antennelaget hvor den vesentligste posten er refusjon av leie tilStyrets medlemmer (19,5).  Årsresultatet på 8 tkr er overført til selskapetsbalanse. Pr 31.12.2013 har Antennelaget en kontantbeholdning på 373 792,-Regnskapet er publisert på Antennelagets nettsider.Selskapets resultat og balanse er revidert og revisorberetning vil leses opp påGeneralforsamlingen.Det innstilles med dette på at Regnskapet for 2013 godkjennes.



Budsjett 2014For driftsåret 2014 foreslår styret et budsjett  som følger under. De vesentligsteforskjeller fra årets budsjett er økning i lagets inntekter som skyldes en økning ikostnader på GET avtalen.

Budsjettet baserer seg på en medlemsavgift på kr 3800 pr år. Styret innstiller påat Generalforsamlingen godkjenner budsjettet.
5. Vedtektsendring§10 i vedtektene sier at Antennelaget skal ha 1 leder, 2 styremedlemmer og 2varamedlemmer. Styret ser at behovet for to varamedlemmer ikke er tilstede ogfremmer derfor med dette følgende vedtektsforslag slik at Styret selv bestemmerbehovet for antall varamedlemmer, men da maks 2 medlemmer.
”Vettre Antennelag skal ha et styre bestående av 1 leder, 2 styremedlemmer og
inntil 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. ”

6. Valg av StyreStyrets leder og de to styremedlemmene er på valg i år – i tillegg har HåkanOlsson bedt om å fratre sitt verv grunnet stor arbeidsbelastning. Avhengig avutfallet av punkt 5. Over – ”Vedtektsendring” er derfor styreleder, tostyremedlemmer og eventuelt en varamedlems plass oppe til valg. Dagens styrestiller til gjenvalg.



7. Valg av revisorAntennelagets Revisor har i år bedt om å fratre posisjonen for 2014. Vi takkerFredrik Mowinckel for hans innsats. Styret har ikke forslag til ny Revisor for2014 og mottar benkeforslag til dette på Generalforsamlingen, alternativt vilekstraordinær generalforsamling måtte finne sted før neste generalforsamlingslik at Revisor for 2014 lovlig kan velges.
8. Innkomne sakerIngen
9. EventueltKonkrete saker kan i henhold til vedtektene fremmes ved begynnelsen av ellerunder møtet. Dersom to tredeler av forsamlingen gir sin tilslutning kan de ogsåbehandles der og da. Dersom slik tilslutning ikke oppnås henvises saken formelttil neste ordinære årsmøte. Derom styret eller et tilstrekkelig antall medlemmerønsker dette, kan saken behandles på ekstraordinær generalforsamling.Formkrav knyttet til dette fremgår av vedtektene.


