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Kringsjånett SA 

Protokoll fra årsmøte avholdt i Ungdomshuset ved Nordberg kirke 
28. april 2015 

0. Konstituering 

Det var ingen kommentarer til innkallingen, og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.  

Det var 11 oppmøtte som til sammen representerte 417 abonnenter 

Jan A. Sandstrøm ble valgt til møteleder.  

Helge Smebye ble valgt til referent.  

John Vidar Munkejord og Nils Rydland ble valgt for å undertegne protokollen. 

1. Årsmelding 

Styreleder gjennomgikk utsendt årsmelding. Den ble godkjent uten kommentar.  

2. Regnskap for siste kalenderår 

Styreleder gjennomgikk utsendt regnskap og revisors beretning. Regnskapet ble godkjent og 
styret ble gitt ansvarsfrihet.  

3. Innkomne saker med styrets innstilling 

Det var ingen innkomne saker.  

4. Styrets forslag til justering av vedtekter og vilkår for å tilpasse oss dagens situasjon 

Styreleder forklarte at intensjonen bak styrets forslag til endringer i punkt 6 og 7 var å gi 
styrene mulighet til å tilpasse abonnementsprisene til de reelle kostnadene. Eksempelvis vil 
endringene gi styrene mulighet til å justere faktura nr 2 

 Vedtektene 

Punk (1) under §5 fjernes da denne ikke er aktuell lenger. 

§ 5. Innmelding 

(1) Ved overgang til samvirke vil alle eksisterende medlemmer i Interessentselskapet 

Kringsjånett Fellesantenneanlegg BA bli medlemmer i det nye samvirket med 
gjeldende abonnementsvilkår. 

Enstemmig vedtatt. 

 Abonnementsvilkårene 

6 Priser. Nest siste avsnitt 

Styret i Kringsjånett SA fremmer forslag om årlig abonnementsavgift som vedtas av 
Foretakets generalforsamling. 

Dette avsnittet erstattes med: 

Styret i Kringsjånett SA fremmer forslag om årlig abonnementsavgift på Foretakets 
generalforsamling. 

Forslag til alternativ tekst fra Jon Erik Svendsen: 

Styret i Kringsjånett SA fastsetter abonnementsavgiften. 
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Styrets forslag ble diskutert og flere alternative formuleringer ble fremsatt. Jon Erik 
Svendsen`s forslag ble fremlagt til votering og enstemmig vedtatt. 

7 betalingsvilkår 

Års- og sesongabonnementsavgiften faktureres forskuddsvis. For abonnenter med flere 
husstander (borettslag og sameier) faktureres den halvårlig. 

Endres til 

Abonnementsavgiftene faktureres forskuddsvis hvert halvår. 

Etter diskusjon, ble styrets formulering fremsatt til votering. Enstemmig vedtatt  

5. Godtgjøring av styre 

Utbetaling av styrhonorar i henhold til tidligere godkjent budsjett for 2015 ble enstemmig 
vedtatt 

Forslag fra Torild Olufsen, avdeling 4, til økning av styrehonorar til 140.000,- for kommende 
periode 

Enstemmig vedtatt. 

6. Budsjett for nytt kalenderår 

Med henvisning til vedtak under sak 4, la styreleder fram styrets utsendte budsjett for 2016 til 
orientering. Han kommenterte at de angitte abonnementsprisene med stor sannsynlighet ville 
kunne reduseres. Gjeldene avtale med Get skal reforhandles og det forventes at ny avtale fra 
2.kvartal 2016 ikke blir dårligere enn den vi har i dag. Faktura nr. 2 i 2016 vil i så fall bli 
redusert i forhold til faktura nr.1 

7. Valg av styre 

Følgende styremedlemmer var på valg 

Inge Fjørtoft og Jan Sandstrøm på valg. 

Inge Fjørtoft og Jan Sandstrøm ble enstemmig gjenvalgt valgt. 

8. Valg av revisor 

Anders Winther-Larsen, MGI revisjon ble enstemmig gjenvalgt som revisor.  

9. Valg av valgkomité 

Styret gis fullmakt til å utnevnte valgkomité. 
 

 

 

Jon Vidar Munkejord  Nils Rydland 

sign  sign 

   

Referent: Helge Smebye   

sign   

 


