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INNLEDNING
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Statuttene er å betrakte som lagets lowerk.
De skal ivareta alle medlemmers interesser.
Statuttene skal være retningsgivende og overholdes av de til en hver tid valgte
representanter.
Endring av statuttene skal behandles på årsmøtet og godkjennes med minst 213 flertall.
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HISTORIKK
Kodal Antennelag ble opprettet etter en fusjon mellom Svartsrødåsen Antennelag og Rismyr Vel
og Antennelag april 1997. Svartsrødåsen Antennelag startet opp i 1975 med 37 boliger tilknyttet.
Anlegget ble etterhvert oppdatert. Signaler ble i 1992 kjøpt fra Rismyr anlegg. I 1993 ble
kablene fiernet fra luftstrekk og lagt i bakken. Rismyr Vel og Antennelag ble dannet etter at
antenneanlegget ble overdratt fra Telenor i 1989. Signalene fra Rismyr ble i 1992 distribuert til
Svartsrød, da mottaksforholdene var bedre i Rismyrområdet. Etterhvert ble det klart at
samarbeidet lagene i mellom og driften av anlegget ville være best dent med sammenslåing.
Dette ble godkjent av begge lags årsmøter i 1996/1997. Kodal antennelag ble 27 .04.2013
registrert i Enhetsregisteret Brønnøysund med org. nr. 9ll 884 291.
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EIERFORIIOLD
Fellesantenneanlegget eies av Kodal antennelag og administreres av det valgte styret.
Når tilknytningsavgift og årsavgift er betalt blir man medlem av antennelaget.
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ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Årsmøtet er lagets øverste myndighet.
Årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned og bli kunngjort på Facebook og
hjemmeside senest l4 dager før den dag styret har valgt til årsmøtedag.
På årsmøtet skal styret framlegge beretning og revidert regnskap samt budsjett for inneværende

tr.
Det skal velges et styre bestående av leder, sekretær, kasserer, materialforvalter,
styremedlem og varamedlem, som med overlapp velges for to år av gangen. Disse personer
ønskes å ha en jevnest mulig fordeling mellom hovedfeltene.
Valgkomitd (2 stk) velges med overlapp.
Årsmøtet velger to revisorer.
Årsmøtetfastsetterårskontingent.
Ekstraordinært itrsmøte eller medlemsmøte sammenkalles av styret.
Det skal sammenkalles til medlemsmøte når minst 20 o/, av medlemmene forlanger det.
Det skal sammenkalles til ekstraordinært årsmøte når minst ll3 av medlemmene eller styret
forlanger det. Innkallingen skal leveres skriftlig til alle medlemmer.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret senest 7 dager før
møtet.

STEMMERETT/AVSTEMMING
Alle som har betalt årskontingent har stemmerett. Det presiseres at ett medlem har 6n stemme pr.
abonnement i medlemmets navn.

Alle saker blir avgjort ved alminnelig flertall, bortsett fra endringer av statutter og
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oppløsning av laget.
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgiørende.
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STYRETS MYNDIGHET OG PLIKT
Styret har myndighet til oppdatering av anlegget
Styret har plikt til å gløre nye medlemmer kjent med innholdet i lagets statutter.
Styret skal til enhver tid påse at antenneanlegget er forsvarlig forsikret.
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UTGIFTSGODTGJØRELSE
Som kompensasjon for arbeid og utgifter godtgjøres leder og kasserer med et beløp som

§

bestemmes på årsmøtet hvert år. Utbetaling administreres av styret.

8
8,1
8,2
8,3

§

8,4
8,5

TILKNYTNINGSAVGIFT
Tilknytningsavgiften gjelder kun for den boligen det er betalt tilknytningsavgift for.
Eiere med flere boliger skal betale tilknytningsavgift for hver bolig.
Tilknytningsavgiften dekker framføring av kabel til den første koblingsboksen i boligen.
Dersom huseieren ønsker flere antennekontakter, må eieren selv bekoste dette. Eventuell
grøfting for framføring av kabel fra hovedkabel til hus må bekostes av huseier.
Tilknytningsavgift kan ikke overføres fra en bolig til en annen.
Tilknytningsavgiften er for tiden kr. 4000,- Dersom huseier eller utbygger tar alle utgifter til
kabler og skap, begrenser tilknytningsavgiften seg til de faktiske utgiftene antennelaget har i
forbindelse med bruk av autorisert installatør, men maksimum kr. 4000,-
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KONTINGENT
Huseier med mer enn 6n leilighet tilknyttet antennelaget skal betale årskontingent for hver

leilighet.
Krav om innbetaling av årskontingent sendes medlemmene på bankgiro i innen utgangen av
mars måned hvert år. Betalingsfrist er 2l . dager. Årskontingenten gjelder pr. kalenderår og blir
vedtatt på årsmøtet. Årskontingenten refunderes ikke ved oppsigelse.
Styret kan fatte vedtak om frakobling dersom kontingenten er purret på to ganger i løpet
av to måneder. Medlemmet vil da miste alle rettigheter og abonnementet anses som
oppsagt i henhold til § 14.
Abonnenter med Riks TV betaler en vedlikeholdsavgift til Kodal antennelag. Denne avgiften
blir beregnet ut fra differansen mellom den årlige årsavgiften som alle abonnenter betaler til
antennelaget og det årlige beløpet antennelaget betaler for signalene fra Canal Digital.
Kvittering for betalt årsavgift til Riks TV, må fremvises kasserer. Abonnenten slipper da den
årlige kontingenten for grunnpakken til Kodal antennelag.
Både leder, styremedlemmer og varamedlemmer gis fri årsavgift til Kodal antennelag.

KONTROLLAVANTENNEANLEGGET
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Styret kan foreta kontroll av antenneanlegget i alle boliger som er tilknyttet antennelaget.
Tidspunkt for kontroll av anlegget avgjøres av styret.
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FYSISKE INNGREP I ANTENNEANLEGGET
Alle inngrep i anlegget skal utføres av fagfolk. Hvilke fagfolk som benyttes avgjøres av
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antennelagets styre.
Forandringer av antennetilkobing til bolig i forbindelse med ombygging etc., skal
bekostes av huseier. Bestilling av slike oppdrag skal koordineres av antennelagets styre.
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REPARASJONER / UTBEDRINGER

/ feil pb anlegget

skal rapporteres til antennelagets styre eller dertil oppnevnt
kontaktperson så snart som mulig. Styret iverksetter tiltak.
Skader

SAMMENKOBLING / SALG TIL UTBNFORSTÅENDE SELSKAP
Får antennelaget tilbud fra utenforstående antenne / kabelselskap om sammenkobling, skal dette
behandles på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Styret skal påse at det ikke blir giort avtaler
som er i strid med lagets statutter.

OPPSIGELSE AV ABONNEMENT
Dersom en abonnent ønsker oppsigelse, skal det skje skriftlig til styret med
gieldende fra den 1. i pbfølgende måned etter oppsigelsen.
Ved oppsigelse blir medlemmet automatisk utmeldt fra antennelaget.
Frakobling bekostes av antennelaget ved ordinær oppsigelse.
Medlemmet vil ikke få tilbakebetalt tilknytningsavgiften ved oppsigelse.

I måneders varsel
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OPPLØSNING AV KODAL ANTENNELAG
Forslag om oppløsning av antennelaget skal være kunngiort en måned før det blir forelagt på
årsmøte. Hvis forslaget får 213 flertall av de frammøtte, men ikke av lagets samlede medlemstall,
skal saken forelegges ekstraordinært årsmøte. Dette gjør vedtak om oppløsning endelig dersom
314 av de frammøtte stemmer for forslaget.
Blir laget oppløst, skal lagets midler og materiell stilles til disposisjon for en
forvaltningskomit6, valgt av årsmøtet.

KODAL, MARS
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Revidert på årsmøte 11.03.2020
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