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Årsberetning 2012
Vettre Antennelag avslutter med dette sitt tredje normale driftsår. Vi har brukt det meste av tiden på
å følge opp fortsatt stabil drift og innhenting av alternativer til ny avtale. Dette arbeidet har vært
veldig krevende og det har nær sagt vært umulig å få skriftlig tilbud fra andre leverandører enn Get.
Styret har i perioden bestått av:
Styreleder
Kasserer
Medlem
Vara
Vara

Øystein Jørgensen
Vidar Vrålstad
Jon Egil Heyerdal
Håkan Olsson
Thomas Myra

Åbyfaret 52
Åbyfaret 117
Åbyfaret 104
Åbyfaret 119
Åbyfaret 54

På valg 2013
På valg 2013
På valg 2013
På valg 2014
På valg 2014

Det har i 2011 vært avholdt i alt 5 styremøter og to kontaktmøter med Get.
De viktigste sakene fra disse møtene har vært
Styret
1. Årsmøteforberedelser og etterarbeid. Mye formalia som må være på plass. Tidkrevende
2. Administrative rutiner Innstramming av vår faktureringspraksis slik at gode rutiner 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.
3. Fortsatt noen problemer med umerkede giroer. Styret oppfordrer igjen alle til å sette
husnummer og navn på innbetalinger.
4. Vi sliter fortsatt med å sikre gode rutiner ved eierskifte. Viktig at medlemmer som selger hus
informerer nye eiere og sørger for eierskifte skjema.
5. Igjen litt uro rundt signalkabel ved 156/158 i sommerferien. Situasjonen er løst og kabelen
ligger igjen trygt i jorden.
6. Avslutning for tomme rør. Årets gjenganger. Vanskelig å finne en blikkenslager som vil lage
en god løsning. Arbeidet fortsetter i 2013.
7. Målinger og verifisering av kvalitet. Styret har ikke fått indikasjoner på at det er problemer
med kapasitet eller kvaliteten på tjenesten i 2012.
8. Problemene 181 hadde med ustabilitet ble løst i tiden etter forrige generalforsamling.
Vi har også i år 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. Tjenestekvalitet. Viser at vi fortsatt har fokus selv om det i 2012 har vært bra.

2. Utlevering av oppgradert router fra Get for å teste påvirkning av stabilitet. Problemene til
181 ble løst på annen måte og routerne ble derfor bare testet lokalt av styret. Routerne er
igjen oppdatert fra Get sin side etter dette.
3. Nye tjenester. Hva kommer og når.
4. Ny avtale, forventninger.

Regnskap og budsjett
Antall medlemmer i laget er nå 113.
Regnskapet for 2012 er publisert på web og fremlegges under møtet. Revisorberetningen leses opp.
Det innstilles på bakgrunn av dette at regnskapet godkjennes og styret innrømmes ansvarsfrihet.
Uavhengig av valg av videre leverandør har vi fortsatt ett knapt år igjen med Get innenfor dagens
avtale. TV2 påslaget kommer nå med full tyngde på toppen av den vanlige prisstigningen. Styret
foreslår derfor å øke halvårlig avgift fra 1750,- til 1900,- fra første forfall. Ny avtale kan endre dette,
se eget forslag til vedtak under ny avtale.
Budsjettet på bakgrunn av dette er publisert på web, presenteres på årsmøtet og forslås vedtatt.

Valg
Tre av fem posisjoner i styret er på valg i 2013. Vi oppfordrer fremmøtte til å stille til valg. Ta gjerne
kontakt i forkant av møtet hvis dere har spørsmål. De fleste fra det gamle styret er ellers villige til å
stille til gjenvalg.
Som revisor for 2013 fremsettes forslag på Fredrik Mowinckel i år som i fjor. Vi håper han er villig til å
ta på seg denne jobben. Alternativt ønskes benkeforslag blant de fremmøtte.

Ny avtale
Se eget dokument for detaljer. Følgende skal stemmes over.
1. Fortsette dagens avtale ett år til i håp om å få bedre alternative tilbud
2. Inngå avtale med Telenor om individuelle leveranser. Krever 50 % tegning av beboermassen
og godkjenning av Styre i sameie for graving.
3. Inngå ny 3 års avtale med Get.
4. Inngå ny 5 års avtale med Get.
Det har vært ekstremt vanskelig å få skriftlige tilbud fra andre enn Get. Telenor har lovet ordentlig
skriftlig tilbud siden tidlig i høst men har enda ikke innfridd når dette blir skrevet. BOF AS
(http://www.bof-nett.no) ønsket å levere tilbud men har ikke rukket å gjøre dette. BOF er den eneste
altibox leverandører som anså oss som aktuelle. De har fått oversendt tekniske tegninger av rørgater
og beskrivelser av feltet. De har muntlig ønsket at vi utsetter avgjørelsen.
På bakgrunn av erfaringene vi har høstet i løpet av året og sett hvilke problemer vi har hatt med
kommunikasjon og interesse fra Telenor og andre anbefaler styret å inngå ny avtale med Get for en
tre års periode. Hvis alternativ 3 får flertall på generalforsamlingen kan det være aktuelt å inngå
denne avtalen med Get før sommeren. Avgiften per måned vil måtte justeres med tilsvarende. Styret

ber derfor om frihet til å sette opp avgiften fra første forfall etter inngåelse av eventuelt ny avtale lik
differansen i faktureringen fra Get. Altså cirka 20 kr måneden.

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.

