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3. Årsberetning 2017 
 
Vettre Antennelag avslutter med dette sitt 8 normalår. Året har bestått av få 
møter, men Vidar har jobbet litt ekstra med MVA registeret m.m. 
Styreleder har vært i noen ekstra møter med GET for noen mindre utfordringer 
og hjulpet noen medlemmer med signaler/løsninger. 
 
Etter lang tids forhandlinger med skatt øst, har vi nå endelig blitt fritatt for å 
betale mva avgifter og slipper straffe gebyrer vi har kjempet for gjennom flere år. 
Styret takker kasserer/revisor for mye ekstra jobbing, som gjør at vi i fremtiden 
kan konsentrere oss om våre daglige rutiner. 
 
Styret har i perioden bestått av:  
 
Styreleder Øystein Jørgensen  Åbyfaret 52 
Kasserer Vidar Vrålstad   Åbyfaret 117  
Medlem Jon Egil Heyerdal   Åbyfaret 104  
Vara Tarje Risbøl    Åbyfaret 29 
 
Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter, og hovedsakelig vært i forbindelse 
med utsendelser av medlemsavgifter/økonomi og noe med GET angående nye 
pakker som GET har påtvunget alle sine kunder. 
 
Regnskap 
Regnskapet legges ut på våre hjemmesider senest 1 uke før generalforsamling og 
budsjettet for 2018 blir levert som et vedlegg på Generalforsamlingen. 

4. Valg av Styre 
Ett av styrets styremedlemmer er på valg i år. Det passer egentlig ganske bra 
også, siden Jon Egil har valgt å flytte fra oss. Han har vært styremedlem i alle år 
og vi ønsker å takke for fantastisk jobb og en stor bidragsyter til at VAL 
fremdeles er en bra organisasjon. 
Alle kan velges inn i nytt styre.   
Styret konstituerer seg på neste styremøte. 



5. Budsjett med fastsettelse av abonnementsavgift 
 
Budsjett: 
Budsjett for 2018 er basert på en noe høyere pris fra GET enn hva vi tidligere har 
budsjettert, men det skal også legges til grunn at for oss som medlemmer 
fremdeles er mye å spare.  
 

6. Valg av revisor 
 
Antennelagets kasserer har i år vært styrets revisor og kan fremdeles utføre 
dette arbeidet. Om generalforsamlingen ønsker annen løsning, må det 
fremlegges forslag.  

7. Innkomne saker 
 
Ingen innkomne saker. 
 

8 . 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. 


