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Vedtekter 
for Tuterud Antennelag 
Stiftet 31. januar 2007 

 

§1 - Navn, formål, lagsform 
Lagets navn skal være Tuterud Antennelag. Dets formål er å være et innkjøpsfelleskap for TV- og 
bredbåndstjenester for beboerne på Tuterud som er medlemmer i Tuterud Vel.  
Laget er et andelslag med vekslende kapital og vekslende antall medlemmer, og skal være en non- 
profitt organisasjon. 

§2 - Andeler, ansvar 

Forutsetning for en gyldig andel i laget er medlemskap i Tuterud Vel og abonnmentesavgift er betalt.  
Andelshavere har ikke personlig ansvar for lagets gjeld.  

§3 - Andelshavere, overføring av andeler 

Søknad om å bli andelshaver skal være skriftlig og sendes til styret. Andelshaver kan kun være knyttet 
til adresse på Tuterud med medlemskap i Tuterud Vel. Før søknaden innvilges må 
medlemskontingenten være betalt. Andelshavere må forplikte seg til å betale det tilknytningsbeløp 
til GET som GET fastsetter hvis boligen ikke har fiber installert. Eventuelle ekstraordinære om-
kostninger utover dette, må andelshaver selv betal. 
En andel kan overføres uten styrets samtykke, men andelen kan bare overføres sammen med den 
eiendom eller den bolig som den er knyttet til. Når en andel skifter eier, skal det gis skriftlig melding 
til styret om dette. Tidligere eier er ansvarlig for den årlige avgift, jfr. §4, til styret har mottatt slik 
melding.  

§4 – Årlig avgift 

Generalforsamlingen fastsetter årlig en avgift som skal dekke utgiftene til fellesavtalen for TV- og 
bredbåndstjenester fra Get og drift av antennelaget. Dersom den fastsatte avgift eller medlemskap i 
Tuterud vel ikke betales, har styret etter 14 dagers skriftlig varsel rett til å avslutte medlemskap i 
antennelaget for vedkommende husstand. Skyldig avgift frem til oppsigelse vil inndrives. Det er den 
som står som andelshaver i antennelaget, som er ansvarlig for at avgift betales. 
Hvis andelshaver er leietaker, er utleier ansvarlig for at avgiften blir betalt. 
Medlemskap i Tuterud Antennelag er løpende. Oppsigelse fra et medlem vil være gyldig fra 
kvartalsskifte med 1 måneds tidligere skriftlig melding til styret. 

§5 – Styre  

Lagets styre er styret i Tuterud Vel.  

§6 - Styrets kompetanse og oppgaver, firma 

Styret har overfor medlemmene ansvaret for lagets drift. Styret har rett til å ta de beslutninger som 
er nødvendig i den forbindelse. Styret binder laget utad, for så vidt vedtaket ligger innenfor rammen 
av disse vedtekter. Laget tegnes av formannen og et styremedlem. Styret kan meddele prokura. 

§7 - Generalforsamling 

Generalforsamlingen er lagets høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år 
innen 30. juni. Generalforsamlingen holdes fortrinnsvis samme dag som generalforsamlingen i 
Tuterud Vel avholdes. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det krevet, eller når 
minst ti medlemmer skriftlig ber om det. Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med minst 14 
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dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan hvis nødvendig, kalles inn med kortere varsel, 
dog minimum 5 dager.  

§8 - Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling 

På den ordinære generalforsamling skal behandles: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Årsmelding fra styret  
4. Regnskap og revisors beretning 
5. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 
6. Budsjett for kommende år inklusive årsavgiften 
7. Valg av styre, revisor og valgkomite 
8. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.  

§9 - Møteledelse og avstemning 

Inntil generalforsamlingen velger annen møteleder, ledes den av styrets formann. Alle saker avgjøres 
med alminnelig flertall dog ikke § 12- og § 13-saker som avgjøres med 2/3 flertall. Hver andelshaver 
har en stemme.  

§10 - Vedlegg til innkallelsen 

Med innkallelse til generalforsamlingen skal følge årsmelding, og revidert regnskap.  

§11 - Revisor 

Laget skal ha en revisor som velges av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomiteen. Revisor 
tjenestegjør inntil annen revisor velges i hans sted.  

§ 12 - Endringer i vedtektene 

Forandringer i vedtektene kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst 2/3 av de avgitte 
stemmer. Forslag til endringer skal være nevnt i innkallelsen.  

§I3 - Oppløsning 

Oppløsning av laget kan skje ved at dette vedtas med minst 2/3 flertall i to på hverandre følgende 
generalforsamlinger med minst en måneds mellomrom. Innkallelse til den annen generalforsamling 
skal skje i rekommandert brev med minst 14 dagers varsel. Med mindre generalforsamlingen 
bestemmer annerledes skal eventuelt overskudd tilfalle den enkelte andelshaver. 

Vedtektene er vedtatt på Generalforsamling 31. januar 2007. 
• Revidert på Generalforsamling 3.mars 2016. 

• Revidert på Generalforsamling 27.februar 2018 

 


