Vedtekter for Kringsjånett SA
§ 1.

Sammenslutningsform og foretaksnavn
(1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er
Kringsjånett SA heretter kalt foretaket
(2) Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2.

Forretningssted
(1) Forretningskontoret er i Oslo kommune og har sin virksomhet i området Nordre Aker i
Oslo.

§ 3.

Virksomhet
(1) Foretaket har som formål å skaffe medlemmene et tidsmessig tilbud av
kringkastingssignaler og interaktive kommunikasjonstjenester.
(2) Kringkastingssignaler og interaktive kommunikasjonstjenester skal formidles gjennom
foretakets fellesnett frem til medlemmenes interne nett.

§ 4.

Andelsinnskudd og medlemskontingent
(1) Som medlem kan opptas fysiske og juridiske personer, stiftelser, offentlige boliger og
sameier
(2) Hvert medlem skal årlig betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes
av ordinært årsmøte.

§ 5.

Innmelding
(1) Nye medlemmer kan tas opp i foretaket etter vedtak i styret. Forutsetning for opptaket
er at:
1. De har forankring i det geografiske området foretaket har sin virksomhet
2. Det inngås avtale om tilknytning (tilkobling) til foretakets kabelnett
(2) Innmeldingsavgift nye medlemmer kr 100,(3) Fysiske personer som leier må legge fram skriftlig tillatelse fra eier for å kunne bli
opptatt som medlem
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§ 6.

Utmelding
(1) Ved terminering av medlemmets avtale om signalleveranse opphører medlemsskapet
umiddelbart.
(2) Felles infrastruktur/utstyr (kabler, rettigheter, noder, kontrakter for leie av linjer osv)
beholdes av foretaket. Eventuelt oppspart kapital beholdes av foretaket dersom ikke
annet er vedtatt av årsmøtet.
(3) All infrastruktur/utstyr/rettigheter, som brukes av flere medlemmer, beholdes av
foretaket.

§ 7.

Anvendelse av årsoverskudd
(1) Årsoverskuddet godskrives foretakets egenkapital.

§ 8.

Styre
(1) Foretaket ledes av et styre med 1 styreleder, 2-4 medlemmer og 1-4 varamedlemmer.
(2) Styreleder og styre velges av årsmøtet.
(3) Valgperioden for styremedlemmer er 2 år, men det kan gjøres suppleringsvalg slik at
halvparten av styret er på valg hvert år.
(4) Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 9.

Daglig leder
(1) Foretaket skal ikke ha daglig leder.

§ 10. Ordinært årsmøte:
(1) Årsmøtet er foretakets øverste myndighet.
(2) Årsmøtet finner sted innen utgangen av april måned.
(3) Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest en
måned før møtet.
(4) Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.
(5) På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:
0.

Opprop. - Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede,
hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.

1.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

3.

Årsberetning

4.

Årsregnskap

5.

Disponering av årsoverskuddet

6.

Budsjett og virksomhetsplan for kommende år
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7.

Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret

8.

Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser

9.

Valg av revisor

10. Valg av valgkomité
11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet
(6) Dagsorden, årsmelding, revidert regnskap for siste år, revidert budsjett for
inneværende år og budsjett for nytt kalenderår skal følge innkallingen.
(7) Saker som medlemmene ønsker behandlet på ordinært årsmøte må være styret i
hende innen 1. mars.
(8) Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn de som er nevnt i innkallingen,
men det kan treffes vedtak om innkalling til ekstraordinært årsmøte for behandling
av mulige forslag som måtte bli fremsatt.
(9) Ved avstemming avgir hvert medlem stemmer for det antall boenheter de
representerer.
(10) Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak krever minst
halvparten av de avgitte stemmer
(11) Avstemming skal skje skriftlig dersom minst 2 medlemmer krever det.
(12) Ved stemmelikhet får møteleder en ekstra stemme.
(13) Valgkomité
Årsmøtet velger en valgkomité med 2 medlemmer for en periode på 1 år. Komiteen
innstiller kandidater til styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og ny
valgkomité.
(14) Et medlem kan stemme som fullmektig for kun ett annet medlem i tillegg til seg selv.
§ 11. Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når
1. styret finner det nødvendig
2. når et antall medlemmer som representerer minst 1/10 av boenheter skriftlig
krever det
3. revisor finner det nødvendig
(2) Ved krav om ekstraordinært årsmøte skal det oppgis hvilke saker som ønskes
behandlet.
(3) Ekstraordinær årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel med sakliste og styrets
innstilling.
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§ 12. Oppløsning av foretaket
(1) Forslag om oppløsning av foretaket behandles av ordinært årsmøte.
(2) Deretter av et ekstraordinært årsmøte med oppløsningsforslaget som eneste sak.
(3) Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (Hvert medlem får
like mange stemmer som det antall boenheter det representerer)
(4) Midlene fordeles på medlemmene i forhold til det antall boenheter de representerer.

Endringslogg:
2012-11-22 Førstegangs godkjenning.
2015-04-28 §5 (1) fjernes. §8 (4) fjernes.
2016-04-26 §4 (2) fjernes.
2017-05-02 § 8 (1) endres.
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