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GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP

2008

VI OPPFORDRER VÅRE MEDLEMMER TIL Å MØTE OPP PÅ
GENERALFORSAMLINGEN.

Innkallelsen gjelder andelseiere i følgende velforeninger:
Wessel Vel
Pepperstad Skog Vel
Mora Vel
Skogen Vel
Eika Vel
Solhøyden Vel
Solligrenda Vel
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INNHOLD
Dagsorden
Styrets årsberetning
Regnskap 2007
Budsjettforslag 2008
Forslag til votering på generalforsamlingen
Vedtekter for Pepperstad Skog Antenneselskap
Stemmeblankett

DAGSORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godkjennelse av møteinnkallelse, valg av møteleder samt 2 referenter
Årsberetning
Regnskaps- og revisjonsberetning
Forslag til votering på generalforsamlingen
Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
Eventuelt

ÅRSBERETNING 2007
Styret m/vararepresentanter i Pepperstad Skog Antenneselskap skal normalt bestå av 2 representanter
fra hver av velforeningene på Pepperstad Skog. Representantene er på forhånd valgt av de respektive
velforeningene.
Styret har ved utgangen av 2007 bestått av følgende representanter:
Styremedlemmer:
Tore Hem (leder)
Pepperstad Skog Vel
6495 1157
Møyfrid Samsonsen (kasserer)
Mora Vel
6495 1424
Sindre Ligaard
Wessel Vel
6495 3065
Trygve Norrøne
Skogen Vel
9241 7110
Jan Tofteberg
Solligrenda Vel
6495 2135
Lars Senstad
Eika Vel
4782 0199
Helge Østensen
Solhøyden Vel
6495 1650
Varamedlemmer:
Tor Ingvaldsen
Mora Vel
6495 1409
Eilif Westgaard
Solhøyden Vel
6495 1702
Autorisert installatør:
BOF AS v/Bernt Follestad
Åsveien 16
3475 Sætre
3279 5722
9015 1595
Revisor:
Rolf-Gunnar Runhovde
Karen Bachs vei 33
6495 0682

Postadresse:
Pepperstad Skog Antenneselskap
Postboks 240
1541 Vestby
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Status antenneanlegget
Informasjon vedrørende kabelnettet formidles via vår Informasjonskanal. Mer detaljert informasjon
om våre aktiviteter vil bli gitt på generalforsamlingen.
a)
Radio-kanaler (FM-båndet)

Ordinær frekvens Frekvens PSA
NRK (P1)
NRK (P2)
P4
NRK Alltid Nyheter
NRK (P3)
Klem FM/Jazzradion
Radio 1
NRK Alltid Klassisk
Power Hit Radio
P1 (Sverige)
P2 (Sverige)
P3 (Sverige)
Kanal 24

88,70
100,00
106,10
93,00
93,50
106,80
102,00
91,90
104,30
90,90
94,50
98,50
103,90

90,10
91,10
92,10
95,00
96,00
96,60
97,10
97,90
98,70
99,60
101,50
102,50
104,60

b)
TV-kanaler
TV3
TV Norge
NRK
Norsk TV2
NRK2
Informasjonskanal
Svensk TV4
Discovery Channel
MTV
Eurosport
Canal+Sport
TV1000 Action
TV1000
The Cartoon Network
ARD
Svensk TV2
Canal+
BBC World
Canal+Film
National Geographic Channel
Nickelodeon/TV6/Playboy Channel
BBC Prime
Viasat Sport
Dansk TV2
TVFollo
CNN
Animal Planet
Svensk TV1
NRK 3

Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal

5
7
8
9
10
11
12
7
8
10
13
14
15
16
17
19
18
20
21
22
23
26
27
28
29
31
32
34

Årsavgift
Gratis kanal
Gratis kanal
Gratis kanal
Gratis kanal
Gratis kanal
Svenskeavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Betal-TV
Betal-TV
Betal-TV
Årsavgift
Betal-TV
Svenskeavgift
Betal-TV
Årsavgift
Betal-TV
Årsavgift
Betal-TV
Årsavgift
Betal-TV
Årsavgift
Gratis kanal
Årsavgift
Årsavgift
Svenskeavgift

Dekoder kanal
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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10
12
8
9
11
1
15
19
16
17
4
3
2
6
28
14
27
22
5
24
23
25
20
21
26
18
7
13

c)

www.pepperstad.net
Da det er opprettet en egen webside for Pepperstad Skog, er det ønskelig at denne websiden
blir den offisielle kanalen for informasjon fra PSA og kabel-tv leverandør samt kanal for
spørsmål fra medlemmene til PSA.
Websiden skal også kunne brukes til diskusjoner medlemmene imellom og være den rette
plassen til å gi ros og ris til PSA. Et eget forum er opprettet på siden til dette formålet.
PSA skal stå som ansvarlig av siden og skal drives av en kvalifisert person, utpekt av
PSA, gjennom frivillig ubetalt eller betalt arbeide.
Viktig informasjon skal som før fortsatt formidles via Info-kanalen på TV (slik som i dag) og i
papirformat som f.eks innkalling til generalforsamling o.l.
d)
Wessel Borettslag er nå tilknyttet PSA med 30 nye abonnenter.
e)
Det er nå lagt fiberkabel fra Risil frem til vår kabel i Jomfru Winthers vei. Denne kabelen
benyttes nå til formidling av bredbåndstjenester til våre medlemmer.
f)
Det er utarbeidet en fullstendig oversikt over hvem som eier hva av utstyret i hovedsentralen.
g)
NRK 3 er lagt ut som et permanent programtilbud.
h)
På grunn av anbudsgruppens arbeide har det kun blitt foretatt helt nødvendige og kritiske
oppdateringer av anlegget.
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PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP
RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 31.12.2007

RESULTATREGNSKAP:

Budsjett 2007

1)

Medlemsavgift
Serviceavtale
2)
Reparasjon/drift/vedlikehold
3)
Tilkoblingsavgift
Forsikring
Strøm 4)
Porto/rekvisita/o.l. 5)
Uforutsette utgifter 6)
Programavgifter/Norwaco
7)
Innkreving årskontingent/purringer
Informasjonskanal
Renteutgifter/inntekter/bankgebyrer
Administrasjonskostnader 8)
Anbudsgruppen 9)
Underskudd

BALANSE:

1.365.700,00
174.300,00
80.000,00
0,00
38.000,00
12.000,00
28.000,00
18.000,00
920.500,00
19.500,00
3.000,00
0,00
22.000,00
0,00

Utgifter

1.318.286,00
174.319,00
133.687,00
3.000,00
36.697,00
23.745,00
36.096,00
6.300,00
910.641,00
12.460,00
450,00
19.998,00
25.375,00
22.397,00
0,00

39.983,00

1.381.717,00

1.381.717,00

Aktiva

Bankinnskudd
Utestående fordringer
Årets resultat

584.804,00
335,00
39.983,00

Inntekter

Passiva
Egenkapital:
10)
Oppgradering forsterkere/bredbånd
Reservefond
Tidligere overskudd

625.122,00

94.677,00
365.000,00
165.445,00
625.122,00

Vestby, 28. februar 2008
Tore Hem (Sign.)
Leder

Møyfrid Samsonsen (Sign.)
Kasserer

Detaljposteringer for den enkelte hovedpost i regnskapet fås ved å henvende seg til styret på
selve generalforsamlingen.

Kommentarer til regnskap 2007, se neste side.
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KOMMENTARER TIL REGNSKAP 2007
Regnskapsrevisjon:
Til: Generalforsamlingen i Pepperstad Skog Antenneselskap
Undertegnede har gått gjennom relevant regnskapsmateriell for 2007. Regnskapet fremstår som ryddig
og i god orden. Alle bilag er på plass og bokført.
Foretatt bankavstemming viser ingen differanse.
Vestby, 19. mars 2008
Rolf-Gunnar Runhovde (Sign.)
Revisor
1)

Avvik i budsjetterte inntekter for medlemsavgiften har sin årsak i frakoblede husstander,
hus/leiligheter som står tomme samt utestående kontingent. Utestående kontingent vil bli fakturert i
2008. Budsjettet for 2007 var satt opp med kontingent fra alle husstander.
2)

Utgifter til reparasjon/drift/vedlikehold av hele nettstrukturen samt utstyr i hovedsentralen.
Detaljposteringene er som følger:
- Byttet strømforsyning i forsterker, Fru Walters vei
Kr
694,00
- Abonnement internett, hovedsentralen
Kr
799,00
- Ny inntakskabel, Stellas vei
Kr
1234,00
- Ny inntakskabel, Elsbergs vei
Kr
1559,00
- Skiftet defekt FM-omformer i hovedsentralen.
Justert linje i Preislers vei
Kr
11356,00
- Serviceoppdrag Dommerens vei
Kr
694,00
- Serviceoppdrag Dommerens vei
Kr
1765,00
- Oppgradering Elsbergs vei
Kr
8120,00
- Justert forsterkere i Fergemannens vei
Kr
1256,00
- Serviceoppdrag Preislers vei
Kr
1698,00
- Ny modulator Svensk TV2, hovedsentralen
Kr
14194,00
- Kartlegging, merking av utstyr i hovedsentralen
Kr
4631,00
- Tilkobling/frakobling kabelnettet
Kr
1256,00
- Ny tuner til NRK 3
Kr
9475,00
- Graving Elsbergs vei/Urbergs vei
Kr
16537,00
- Befaring med Post- og teletilsynet
Kr
2269,00
- Legging rør til Wessel Borettslag
Kr
3094,00
- Legging rør Urbergs vei
Kr
338,00
- Kortavgift til satellitt
Kr
9581,00
- Frakobling kabelnettet
Kr
1256,00
- Utskifting defekt kjøler i hovedsentral
Kr
11731,00
- Serviceoppdrag Sophies vei
Kr
863,00
- Ny inntakskabel Sadelmagerens vei
Kr
3220,00
- Utskifting defekt utstyr i hovedsentral p.g.a. spenningsfall i strømnettet
Kr
63469,00
- Ny forsterker Sadelmagerens vei
Kr
6145,00
- Serviceoppdrag Tømmersvendens vei
Kr
3352,00
Sum
Kr
180586,00
Refusjon fra forsikringsselskap vedr. spenningsfall i strømnettet
Kr
40760,00
Refusjon utført oppdrag enkeltmedlemmer
Kr
6139,00
Netto
Kr
133687,00
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3)

Tilkoblingsavgift for tidligere frakoblede husstander.

4)

Økning i strømpriser har vært vanskelig å forutse.

5)

Utgifter porto/rekvisita/kopiering/telefon/møteutgifter etc.
Detaljposteringene er som følger:
- Bevertning styremøter
- Bruk av hjemme-/mobiltelefon
- Diverse rekvisita
- EDR på Internett. Dette er søk på adresser samt navn på huseiere
- Abonnement Lyd & Bilde
- Utsendelse av informasjonsskriv (frimerker/fargepatroner)
- Fornyelse abonnement Animation Factory (infokanal)
- Frimerker
- Oppladbart batteri IP-telefon hovedsentral
- Fargepatroner/kopipapir
- EDR på Internett
- EDR på Internett
- EDR på Internett
- Konvolutter/etiketter/arkivmapper
- Frimerker
- Abonnement PC World Norge
- Fornyelse abonnement Norton Internet Security
- Fargepatroner
- Kopiering referat fra generalforsamling
- Kopiering innkallelse til generalforsamling
- Postboksleie
- EDR på Internett
- EDR på Internett, årsabonnement
- Diverse
Sum

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

560,00
1200,00
1116,00
577,00
549,00
3323,00
454,00
700,00
329,00
1391,00
625,00
625,00
625,00
578,00
1800,00
1120,00
674,00
1183,00
3841,00
12573,00
750,00
68,00
938,00
497,00
36096,00

Når det gjelder EDR på Internett så er dette abonnementet nå avsluttet. Dette ble for kostbart.
I tillegg til årsavgift krever de nå en minimumssats på kr 625,00 pr. måned selv om det kun gjøres ett
oppslag i registret. EDR på internett ble benyttet for å finne ut hvem som eier huset.
Det har vært unormalt mye informasjon som er blitt sendt ut i denne perioden til de som har vært
spesielt interessert i fremdriften på en digital løsning. Derfor store portoutgifter.
6)

Utarbeidelse av brosjyre vedr. tilbud om digital-TV.

7)

Utgifter til utsendelse av kontingent/purringer. Purregebyrer/renter som er beregnet ved for sen
innbetaling vil komme som en reduserende faktor for totalkostnadene ved innkreving/purring av
kontingenten.

8)

Godtgjørelse leder, sekretær, kasserer samt revisor. I tillegg til dette advokatutgifter for å kartlegge
medlemmenes eierskap til antenneanlegget og pliktig medlemskap i PSA. Et endelig svar fra
advokaten foreligger ikke pr. dagens dato. Saken er purret opp flere ganger..

9)

Bruk av eksterne konsulenttjenester i forbindelse med anbudsrunden.
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10)

Utgifter til utbygging bredbåndsstruktur.
Detaljposteringene er som følger:
- Legging fiberkabel fra Risil til Jomfru Winthers vei
- Graving/legging rør/kabler/nye forsterkere
- Forsterker Junkerens vei/Johan Hermann Wessels vei
- Montering D3-forsterkere
- Montering forsterkere
Sum

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Pr. 31.12.2006 hadde vi kr 727444,00 til disposisjon for utbygging av bredbåndsstruktur.
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113152,00
289936,00
13980,00
110180,00
105519,00
632767,00

PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP
BUDSJETTFORSLAG 2008

1)

Serviceavtale: Kr 251,00 x 700 : 2 (serviceavtale frem til 01.07.2008)

Kr

87.850,00

2)

Forsikring

Kr

38.000,00

3)

Strøm

Kr

25.000,00

4)

Porto, rekvisita etc.

Kr

28.000,00

5)

Uforutsette utgifter

Kr

18.000,00

6)

Drift Informasjonskanal

Kr

3.000,00

7)

Innkreving årskontingent

Kr

19.500,00

8)

Reparasjon, vedlikehold av teknisk utstyr

Kr

80.000,00

9)

Administrasjonskostnader
SUM DRIFTSBUDSJETT 2008

Kr
Kr

22.000,00
321.350,00

Medlemskontingent 2008 basert på driftsbudsjettet
Kr 321.350 : 700

Kr

459,00

Årlig programavgift
Avgift til Norwaco

Kr
Kr

1.158,00
157,00

10)

kr 810.000,00
kr 110.000,00

Det er nå 25% moms på alle programavgifter.

MEDLEMSKONTINGENT 2008

Kr 1.774,00

Kommentarer til budsjett 2008, se neste side.
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2008
1)

En avtale med en autorisert installatør for vedlikehold og drift av antenneanlegget er
et krav myndighetene setter for å gi nødvendig konsesjon for drift av vårt kabelnett.

2)

Forsikringen dekker skade på hovedsentral og det øvrige kabelnettet samt personlig
ansvarsforsikring.

3)

Strøm til drift av kabelnettet.

4)

Dette er løpende utgifter til porto, kopiering, møteutgifter samt diverse rekvisita/telefonutgifter.

5)

Uforutsette utgifter.

6)

Diverse rekvisita for drift av Informasjonskanalen.

7)

Utgifter i forbindelse med innkreving av vedtatt kontingent. Utgiftene dekker ajourhold av
navneregister samt utsendelse av ordinære innbetalingsblanketter samt purringer.

8)

For å opprettholde en stabil og god billed-/lydkvalitet i anlegget, er det nødvendig med et
kontinuerlig vedlikehold av kabelnettet.

9)

Administrasjonskostnader. Godtgjørelse leder, sekretær, kasserer samt revisor.

10)

Programavgifter til programleverandørene samt avgift til Norwaco.
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FORSLAG TIL VOTERING PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Melding til alle andelseiere i Pepperstad Skog Antenneselskap om å fremme forslag til votering på
generalforsamlingen ble sendt ut tidligere i år.

FØLGENDE FORSLAG FREMMES TIL VOTERING
Forslag til votering er som følger:
1)
Valg av driftsoperatør
Følgende matrise ligger til grunn for å ta en avgjørelse:
Det vil bli gitt en mer utdypende forklaring på hvordan matrisen er bygget opp på selve
generalforsamlingen.

Kort oversikt over hva valget står imellom
Etter ønske fra ekstraordinær generalforsamling har styret, i samarbeid med anbudsgruppa,
laget en kort oversikt over leverandørenes tilbud til drifting av kabel-TV anlegget vårt
(Pepperstad Skog Antenneselskap)

Pakkene:
Leverandørenes navn:
Bindingstiden på tilbudet:
Eie eller leie av digital TV dekoder:

Alfa Media
5 års
Eie

BOF
3 års
Leie

GET
5 års
Leie

Fellesanlegget:

Alfa Media

BOF

GET

JA
JA

JA

JA
JA
JA, 100%
JA

Oppgraderes anlegget til PT sin standard:
Tekniske fornyelse av hele kabelnettet:
Dekkes utskiftning av hovedkabler:
Dekkes en ny kabel/kontakt inn i boliger med behov?
Dekkes kostnader til drifting/feilretting av anlegget:

Kanaler og priser:
Antall digitale kanaler i grunnpakken:
Antall analoge kanaler i grunnpakken:
Antall digitale kanaler man kan betale ekstra for:
Minste sum for første året med digitalt tv signal:
Minste sum med digitalt tv signal år 2,3,4… :
Minste sum første året for kun analogt tv signal...:
Minste sum med kun analogt tv signal år 2,3,4…:

Åpningstider service tlf:
Åpningstider service tlf mandag til fredag:
Åpningstider service tlf lørdag til søndag:

Internett priser:
Eksempel på internett: pris per år/hastighet:
Etablering internett/gjør det selv pakke. Kun første år
Eie eller leie av internett modem:

JA, 50%
Nei
JA

Nei
Nei
Nei
Delvis

Alfa Media
39
20
58
2611,2611,2312,2312,-

BOF
36
20
45
3715,2916,2628,2628,-

GET
35
24
65
4752,2700,4752,2700,-

Alfa Media
10:00-22:00
10:00-22:00

BOF
08:00-20:00
08:00-20:00

GET
09:00-22:00
12:00-20:00

Alfa Media
3588,- 4Mbit
369,Eie

BOF
4188,- 4Mbit
499,Leie

GET
2616,- 3,5Mbit
0,Leie
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Delvis

Denne oppstillingen er ment som en enkel oversikt over hovedpunktene til leverandørenes
tilbud. Dette betyr at noe nødvendigvis er utelatt. For mer info vennligst se på tidligere utsendt
info fra styret og/eller anbudsgruppens egne nettsider www.pepperstad.net.
Vårt tips er å ikke bare se på hva som er av kanaltilbud og priser, men også i hvilken grad
tilbudene påvirker fellesanlegget. Styret i PSA ser på kabel TV anlegget som ”arvesølvet” til
beboerne på Pepperstad. Anlegget må derfor vedlikeholdes og behandles deretter.
Vi i styret oppfordrer derfor alle til å bruke stemmeretten sin. Godt valg!
2)

Forslagsstiller: Styret i Skogen Vel/Eika Vel

Forslaget er som følger:

Pepperstad Skog Antenneselskap
v/ styreleder Tore Hem
Postboks 240
1541 Vestby

Pepperstad Skog 09.04.2008

Undertegnede
Styret i Eika og Skogen Vel

Forslag til votering på ordinær generalforsamling

Viser til innkalling til ordinær generalforsamling for Pepperstad Skog Antenneselskap (PSA)
for innmelding av forslag. Brevet beskriver to forslag som ønskes tatt opp til votering på
ordinær generalforsamling. Forslaget er kun fra styret i vellene og derfor ikke en sak fra
generalforsamlingene.
Forslag 1 – Endrede vedtekter
§7 Styrets sammensetning (dagens ordlyd)
Antenneselskapet ledes av ett styre bestående av en representant samt en vararepresentant fra hver av
velforeningene. Disse representantene er på forhånd valgt av de respektive velforeninger.
Styret velger leder, kasserer og to revisorer (ikke styremedlemmer). Leder må velges blant tidligere
styremedlemmer.

Forslag til vedtektsendring §7 Styrets sammensetning (ny ordlyd)
Antenneselskapet ledes av et styre på inntil syv (7) medlemmer, men ikke mindre enn fire (4)
medlemer. Disse velges på ordinær generalforsamling. Styret skal, så langt det er mulig,
velges slik at flest mulig av velforeningene er representert.
Leder velges ved særskilt valg og for en funksjonstid på ett (1) år.
Resterende styremedlemmer velges for to (2) år av gangen, men slik at minst 50% av
styremedlemmene er på valg hvert år. I løped av to (2) år skal alle styremedlemmer vært på
valg minst en gang.
I tillegg velger generalforsamlingen hvert år to (2) numetriske vararepresentanter til styret og
tre (3) medlemmer til valgkomité (hvorav en leder) samt en (1) vararepresentant til
valgkomité.
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Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemene er tilstede.
Revisor er ikke på valg. Styret er forpliktet til anskaffe en nøytral kvalifisert revisor til
revidering av antenneselskapets regnskap.
Valgkomiteen skal hvert å fremlegge sitt forslag til nytt styre og ny valgkomité innen
31.januar.
Styret i Eika og Skogen Vel mener at en slik vedtektsendring vil sikre en god og demokratisk
måte å drive vårt felles anlegg på. Vedtas dette forslaget vil det ha virkning fra den dag
vedtaket godkjennes.
Forslag 2 – Utskifting av styre
Bakgrunn

Pepperstad Skog har i dag en infrastruktur for distribusjon av fjernsynssignaler som ikke er
tilfredsstillende. Dette kommer bl.a. frem i brev fra Post- og Teletilsynet (PT). At
infrastrukturen ikke er tilfredsstillende er et brudd på §2, pkt. 3 i vedtektene.
Videre har styret et ansvar for best mulig drift via serviceavtaler. Ifm anbudsprosessen har
tilbyderne undersøkt infrastrukturen, og kommet med til dels sterk kritikk av kvaliteten på
anlegget. Dette underbygger brevet fra PT. Forslagsstillerne oppfatter at PSA ikke har fulgt
opp serviceavtalen med BOF. Vi anser dette som et brudd på §2, pkt. 2 i vedtektene.
Med bakgrunn i bruddene over oppfatter forslagsstillerne at det sittende styret i PSA har
forsømt sine plikter både overfor eierne (beboerne i vellene) samt offentlige myndigheter
(PT). Forsømmelsen går både på manglende informasjon om tilstanden på infrastrukturen
samt trenering av kostandsspørsmål overfor generalforsamlingen etc.
Forslag

Forslagsstillerne foreslår at styret i PSA i sin nåværende form oppløses og at et nytt
interimsstyre blir utnevnt og skal styre PSA i henhold til vedtektene. Alle deltagerne i
interimsstyret er på valg inntil ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes.

Mvh

____________________________
Lars Senstad – Leder Eika Vel

____________________________
Helge Falang – Leder Skogen Vel

VEDTEKTER
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for
PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP
1. Medlemskap
Enhver huseier i følgende velforeninger har rett og plikt til å være medlem:
WESSEL VEL
PEPPERSTAD SKOG VEL
MORA VEL
SOLLIGRENDA VEL

SKOGEN VEL
EIKA VEL
SOLHØYDEN VEL

2. Formål
Antenneselskapets formål er å:
- Stå som eiere og konsesjonsinnehaver av det eksisterende anlegg.
- Sørge for drift/vedlikehold av anlegget gjennom best mulige servicekontrakter.
- Følge de til enhver tid gjeldende forskrifter for etablering, utbygging og teknisk drift av kabelnett for
formidling av kringkasting. Ref. Kabelnettforskriften fra Statens Teleforvaltning.
- Kabelnettet kan, til enhver tid, også benyttes til frigitte lovlige tilleggstjenester. Utvidelse av kabelnettets bruksområde vedtas på generalforsamlingen. Telefoni, alarmtjenester samt bruk av Internett
er noen av de tjenester som nå kan tas i bruk.
3. Kontingenten
Antenneselskapets Generalforsamling fastsetter til enhver tid medlemskontingenten, slik at den
dekker de nødvendige utgifter samt fremtidige avskrivninger som følger av Antenneselskapets
formål.
Medlemmene har plikt til å betale rettidig den kontingent som til enhver tid bestemmes.
Ved betalingsforsinkelser påløper det renter og purregebyrer. Hvis abonnenten har misligholdt sin
betalingsplikt av vedtatt medlemsavgift, har Antenneselskapet rett til å hindre at abonnenten mottar
signaler fra kabelnettet. Abonnenten skal på forhånd være gitt fire (4) ukers skriftlig varsel når
utkobling fra kabelnettet er nødvendig. Skyldig beløp vil bli oversendt rettslig inkasso. Ny tilkobling
kan først finne sted når abonnenten har oppfylt sine økonomiske forpliktelser samt betalt faktura for
ny tilkobling (kr 1000,-).
4. Generalforsamlingen
Antenneselskapets øverste myndighet er Generalforsamlingen, som består av de i pkt. 1 nevnte
medlemmer.
Antenneselskapets styre innkaller skriftlig til Generalforsamlingen med 2 (to) ukers varsel.
Ordinær Generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars.
Innkallelsen skal inneholde:
- Styrets årsberetning
- Regnskap
- Orientering om andre saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen
- Budsjettforslag
På Generalforsamlingen skal styret legge frem følgende dagsorden:
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1 Valg av møteleder
2 Årsberetning
3 Regnskaps- og revisjonsberetning
4 Forslag til votering på Generalforsamlingen
5 Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
6 Eventuelt
Når innkallelsen er foretatt på denne måten er Generalforsamlingen beslutningsdyktig ved de
fremmøtte medlemmer.
Styret sender ut varsel, primo januar, om at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må
være styret i hende innen utgangen av januar.
Saker som fremmes under Eventuelt kan diskuteres, men ikke settes under votering på samme
Generalforsamling.
Som Generalforsamlingens beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, ved
stemmelikhet det som styrets formann har stemt for.
På Generalforsamlingen skal det føres protokoll, som innen en måned etter Generalforsamlingen
sendes alle medlemmer av Antenneselskapet (Kfr. pkt. 1).
5. Ekstraordinær Generalforsamling
Skriftlig, og med 2 (to) ukers varsel, kan ekstraordinær Generalforsamling sammenkalles av styret, når
dette finner det nødvendig.
Hvis minst 20 medlemmer forlanger det, skal styret på tilsvarende måte innkalle til ekstraordinær
Generalforsamling.
Ekstraordinær Generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som er kunngjort i
innkallelsen.
Ekstraordinær Generalforsamling skal holdes snarest mulig, innen 4 (fire) uker etter at kravet er
fremsatt skriftlig til styret. Ekstraordinær Generalforsamling er beslutningsdyktig på samme måte som
ordinær Generalforsamling.
6. Votering
På en Generalforsamling treffes alle valg og avgjørelser ved alminnelig flertall, hvis dette ikke for
særskilte forhold er annerledes bestemt i disse vedtekter.
Hvert medlem, ektefelle samt myndige barn (husstand) har til sammen en stemme.
Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
Medlemmer, som ikke har anledning til å delta på Generalforsamlingen, kan benytte en skriftlig,
datert stemmeblankett.
Voteringen skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede forlanger det.
7. Styrets sammensetning
Antenneselskapet ledes av et styre bestående av en representant samt en vararepresentant fra hver av
velforeningene. Disse representantene er på forhånd valgt av de respektive velforeninger.
Styret velger leder, kasserer og to revisorer (ikke styremedlemmer). Leder må velges blant tidligere
valgte styremedlemmer.
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8. Styrets plikter
Styret skal administrere PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP og fremme dets formål etter
disse vedtekter og de beslutninger som er fattet av Generalforsamlingen.
Styret står fritt til å velge nye programtilbud når programmer/kanaler uteblir/faller bort. Tidligere
vedtatte budsjetterte rammer må overholdes. Informasjonskanalen benyttes for å informere
abonnentene om eventuelle endringer i programtilbudet.
Styret skal kunne tilby eventuelle interesserte medlemmer selvfinansierende programtilbud (BetalTV), uten at dette er behandlet på en Generalforsamling. Hver enkelt abonnent vil selv dekke
kostnadene.
Styremøter holdes når leder finner det nødvendig eller når minst to medlemmer av styret forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 (fire) velforeninger er representert.
Alle saker og all korrespondanse skal fremlegges på styremøtet.
Styret skal føre protokoll over alle møter samt sørge for et velordnet arkiv.
Styret skal ved kassereren føre ansvarlig regnskap.
Regnskapsåret skal være kalenderåret.
Antenneselskapets kontante midler settes på bankkonto/postgirokonto som disponeres av 2 fra styret,
hvorav den ene må være lederen eller kassereren.
9. Votering i styret
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
10. Vedtektsendringer
Endringer i, eller tillegg til, disse vedtektene, kan bare vedtas på ordinær Generalforsamling og krever
2/3 flertall.
11. Oppløsning
Eventuell oppløsning av Antenneselskapet kan bare vedtas av Generalforsamlingen.
Antenneselskapet kan under ingen omstendighet oppløses med mindre annen organisasjonsform
overtar de plikter som følger av pkt. 2 i disse vedtekter.
Dersom Antenneselskapet blir oppløst, skal dets aktiva overføres til den nye organisasjonen, som da
enten må være stiftet eller vedtatt stiftet.
12. Grensesnitt for økonomisk ansvar i forbindelse med utbedring av kabelnettet
Stamlinjenettet samt hovedsentralen administreres av Antenneselskapet. Antenneselskapet står også
økonomisk ansvarlig for fremtidige utbedringer. Hvert år må dette budsjetteres og vedtas på
Generalforsamlingen.
For kabel fra filterboks ute og inn til husets første tilkoblingspunkt er ansvaret delt mellom huseier og
Antenneselskapet. Ved utskifting av kabel besørger og bekoster Antenneselskapet graving fra
filterboks ute og frem til huseiers tomtegrense. Skifte av kabel skjer i samarbeide med huseier.
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Huseier besørger og bekoster graving på egen eiendom frem til første koblingspunkt. Dybde, bredde
samt gjenfylling av kabelgrøft utføres etter spesifikasjoner/instrukser fra Antenneselskapet. Det er
ikke nødvendig å lokalisere/fjerne gammel kabel.
Kabel, inkludert legging mellom filterboks ute og husets første tilkoblingspunkt, koblingskostnader
med nødvendig koblingsutstyr og kabelbeskyttelse, bekostes av Antenneselskapet.
Uansett totalkostnad ved utskifting av nevnte kabel, skal huseier betale en fast sum, kr 1500,-.
Huseiers kostnad reguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt i 2004-kroneverdien. Øvrige
kostnader dekkes i sin helhet av Antenneselskapet. Disse kostnadene må budsjetteres.
Utskifting av kabel må til enhver tid koordineres mellom huseier og Antenneselskapet.
Hvis husets interne kabelopplegg, antenneuttak samt antennekoblinger ikke følger gjeldende
forskrifter og dette forårsaker dårlig signalmottak, må huseier selv dekke utgiftene for å få utbedret
feilen.
Feil som oppstår ved uaktsomhet fra huseiers side, dette gjelder hele kabelnettet, må huseier stå
økonomisk ansvarlig for.
13. Betal-TV-program i grunntilbudet
«Lov om kabelsendinger» fastslår at kabeloperatør (Antenneselskapet) har plikt til å undersøke
hvilke sendinger abonnentene ønsker formidlet i kabelnettet og har plikt til å gjennomføre
abonnentenes valg i samsvar med deres prioriteringer.
Med utgangspunkt i dette vil Antenneselskapet gjennomføre seerundersøkelser annenhvert år.
Resultatet fra seerundersøkelsen vil være bindende for alle våre abonnenter tilknyttet vårt kabelnett og
på samme vilkår. Ønsker den enkelte abonnent å reservere seg mot flertallets beslutning, åpner
kabelloven for at den enkelte abonnent kan kreve avskjerming for de kanaler som ikke ønskes
formidlet. Abonnenten må selv dekke alle kostnader ved en slik avskjerming.
Alminnelig flertallsregel (50%-regelen) legges til grunn i seerundersøkelsen som en avtalemessig
løsning mellom abonnenten og Antenneselskapet. Den årlige seerundersøkelsen skal kun omfatte
gratiskanaler og såkalte lavpriskanaler (ikke filmkanaler). Seerundersøkelsen gjennomføres i.l.a.
september/oktober.
Det er kun returnerte stemmeblanketter som blir med i opptellingen som kan påvirke vårt valg av
programtilbud.
Valgresultatet fra den årlige seerundersøkelsen kan overprøves av generalforsamlingen med 2/3
flertall. Skriftlig forslag om dette må være styret i hende innen utgangen av januar.
Pepperstad Skog, 21. desember 1988
Revidert 28. februar 1990
Revidert 18. februar 1991
Revidert 19. februar 1992
Revidert 17. februar 1993
Revidert 28. februar 1994
Revidert 29. februar 1996
Revidert 21. februar 1998
Revidert 20. mars 2002
Revidert 31. mars 2004
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STEMMEBLANKETT
STEMMEBLANKETT TIL GENERALFORSAMLINGEN FOR
PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP 5. MAI 2008.
STEMMEBLANKETTEN KAN LEVERES STYRET VED OPPSTART AV
GENERALFORSAMLINGEN.

FORSLAG DET SKAL STEMMES PÅ ER SOM FØLGER:
(Se forslag til votering på generalforsamlingen i innkallelsen)

(Kryss av)

1) Valg av driftsoperatør:
ALFA MEDIA

(JA)….

BOF

(JA)….

GET

(JA)….

2) Forslag fra styret i Skogen Vel/Eika Vel
1) Endre ordlyden i § 7 i vedtektene, Styrets sammensetning

(JA)….

(NEI)…..

2) Oppløse styret i PSA i sin nåværende form og at et nytt
interimsstyre blir utnevnt (stille mistillitsforslag)

(JA)….

(NEI)…..

ABONNENT:
NAVN

:.......................................................................

ADRESSE

:.......................................................................
(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

DATO/SIGNATUR

:.......................................................................
Stemmeblanketten kan også sendes styret i:
Pepperstad Skog Antenneselskap
Postboks 240, 1541 Vestby

Den må da være styret i hende senest lørdag 3. mai 2008.
Er det noe som er uklart? Ta kontakt med styrerepresentantene.
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