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Referat fra informasjonsmøte med Get
I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to
representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene på
spørsmålene som ble stilt var:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Get er i samarbeid med en TV-produsent om å levere dekoder innebygget i TV-en.
I dag leveres signalene som MPEG2, og MPEG4 er under vurdering.
Hvis det er utestående gravearbeider etter oppgraderingen høsten `08 så kan dette meldes
til info@pepperstad.net.
Get tilbyr pr d.d. ikke mobilt bredbånd, men planlegger å tilby dette.
Hvis du opplever å få sort bilde, sjekk at antennekontaktene sitter godt. Hvis du ikke finner
noen svakheter med antennekontakten må du kontakte Get og de sender en tekniker. Det
er også viktig at du sender beskjed til info@pepperstad.net slik at styret kan fange opp
problemområder.
Tekst-TV-knappen fungerer ikke i dag, men ved neste programvareoppdatering skal alle
kunne benytte Tekst-TV.
Hvis du opplever usynkron lyd, så kan du stille dette via settings.
Det koster 99,- pr. måned hvis du ønsker å oppgradere fra HDi til PVR.
Under oppgraderingen høsten `08 fikk beboere som hadde behov for det èn
antennekontakt fritt installert. Hvis du måtte bytte flere kontakter skal du ha fått en egen
faktura fra Nettpartner f.o.m. antennekontakt nr. 2.
Hvis internett er ustabilt skyldes dette nettverksproblemer. Ofte er intern kabling i husene
årsaken til nettverksproblemer.
Kundesentersystemene til Get skal fornyes ila sommeren `09.
Hvis du benytter ”ring tilbake” tilbudet fra kundeservice, er det viktig at du hører en
”kvitteringstone” før du legger på. Hvis du legger på før du har hørt kvitteringstonen, blir
ikke telefonnummeret ditt lagret og Get vet ikke hvem de skal ringe tilbake til.
Det er en rekke spørsmål som du får svar på via min side på www.get.no.
Det har vært noen oppstartsutfordringer med Englevakten som kontaktpunkt for defekte
dekodere etc.
Ønsker du å kontakte styret er e-postadressen info@pepperstad.net.
En del TV-kanaler skrur opp volumet under reklamesendinger. Get kan ikke gjøre noe med
dette.

Forsamlingen ble avslutningsvis oppfordret av representantene fra GET om å ta kontakt enten
med GET direkte eller gjennom styret til Pepperstad.net dersom problemer oppstår.
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Referat fra ordinær generalforsamling i
Pepperstad.net (tidligere Pepperstad Skog
Antenneselskap /PSA), 30. mars 2009
DAGSORDEN
45 oppmøtte personer representerte 41 medlemmer/husstander.
Det var ingen kommentarer til innkallingen.
Møteleder og referent ble foreslått:
• Møteleder: Steinar Setten
• Referenter: Sindre Ligaard og Ken Graham (begge styremedlemmer)
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Styrets årsberetning 2008
Årsberetningen ble gjennomgått. Merknader fra generalforsamlingen er nevnt under de
respektive punktene.

Styrets sammensetning
Rollene sekretær og webansvarlig er beskrevet i årsberetningen, men er ikke vedtatte roller i
henhold til gjeldende vedtekter.

Avtalene med Get
Det ble stilt spørsmål om hva som egentlig ligger inn i avtalen med Get. Se vedlegg A for et
sammendrag av den kollektive avtalen.
Vedtak: Styres årsberetning ble vedtatt med merknader.

Regnskaps- og revisjonsberetning
•
•

Revisjonsberetningen ble gjennomgått.
Budsjett og regnskap for 2008 ble gjennomgått.

En beboer kommenterte at 470.000,- ikke fremkom av regnskapet. Se vedlegg B for utfyllende
regnskap med forklaring på avvikene.
Vedtak: Enstemmig vedtatt med merknad om at posten på 470.000 beskrives i referatet.

Pepperstad.net
Postboks 240
1541 Vestby

http://www.pepperstad.net
info@pepperstad.net
Orgnr: 893 107 932

Forslag til votering
Forslag 1: Navneendring etter pålegg fra Brønnøysundregisteret
Generalforsamlingen kom med forslag til andre navn. I tillegg ble det reist spørsmål om
Pepperstad gård var spurt i anledning navnebyttet.
Vedtak: Foreslått navnebytte ble enstemmig vedtatt gitt at Pepperstad gård ikke har noen
innvendinger.

Forslag 2: Endret ordlyd i vedtektene § 1 Medlemskap
Forandring av vedtektene slik at forening og ikke vel skal brukes i fremtiden når nye beboere
og boligområder skal knyttes til Pepperstad.net.
Det ble reist spørsmål om endret ordlyd utelukkende gjaldt § 1 som tittelen på punktet
antydet. Styret presiserte at endringen gjelder alle paragrafene i vedtektene.
Vedtak: Enstemmig vedtatt, med presisering om at endret ordlyd gjelder vedtektene i sin
helhet.

Forslag 3: Endret ordlyd i § 2 Formål
Beboer bemerket at ordlyden i punkt tre i § 2 ikke er hensiktsmessig da Pepperstad.net har et
absolutt ansvar i å følge gjeldende lover og regler. Generalforsamlingen konkluderte med at
foreslått ordlyd ikke kommer i konflikt med dette ansvaret.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 4: Endret ordlyd i vedtektene § 7 Styrets sammensetning
Forslaget ble debattert og en rekke synspunkter kom opp:
• Forslagsteksten er uklar om resterende foreninger kan kreve plass i styret.
• Foreninger som er medlemmer av Pepperstad.net, men som ikke klarer å stille
styremedlemmer er problemeier, ikke styret i Pepperstad.net.
Følgende konkrete forslag kom opp ift styrets sammensetning: Generalforsamlingen til
Pepperstad.net bør:
• Velge leder og sekretær og aktive personer.
• Komme i etterkant av alle de andre vellenes generalforsamlinger.
• Opprette en valgkomité.
Vedtak: Ikke vedtatt. Styret jobber videre med forslagene og presenterer et forslag til
ordinær generalforsamling i 2010.

Forslag 5: Harmonisere vedtektene etter overgangen til Get
Forslaget ble gjennomgått.
Vedtak: Enstemmig vedtatt, men kommentar om at postgirokonto må endre til girokonto.
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Forslag 6: Ny § 13 Honorar
Forslaget ble debattert og det kom flere innspill fra salen:
• Punkt to i foreslått tekst er uryddig da punktet beskriver en variabel kostnad.
• Å fastsette honorar i vedtektene krever 2/3-flertall ved en eventuell justering.
• Ordlyden i forslaget stemmer ikke overens med forslag 4 som ble nedstemt.
Benkeforslag: ”Generalforsamlingen fastsetter styrets honorar etterskuddsvis.” Da er det
tilstrekkelig med simpelt flertall.
Vedtak: Benkeforslaget ble enstemmig vedtatt, tas som en del av § 8.

Forslag 7: Klage på vedtak fattet på generalforsamling 2008
Beboer kommenterte at det har vært mye uryddighet fra Pepperstad.net i tiden før Get, for
eksempel ekstra innbetalinger for å oppgradere infrastrukturen til å kunne levere internett,
oppgradering av C-feltet osv. Det vil være nærmest umulig å rydde opp i alle de svært ulike,
gamle sakene. Beboeren foreslo å sette strek over gamle synder og begynne med ”blanke
ark”.
Vedtak: Forslaget ble nedstemt 40 mot 1.

Budsjett 2009
Innspill i debatten under forslag 6 (honorar) resulterte i at innholdet i note 6 til foreslått
budsjettert ble debattert. Det kom opp et forslag som gjør at postene i note 6 blir oversiktelig
da alle variable kostnader er fjernet fra denne noten.
Videre presiserte beboer at:
• Grensebeløpet for foreninger er 45.000,- ift arbeidsgiveravgift etc.
• Grensebeløpet for enkeltpersoner er 4.000,- for å slippe innberetningsplikt.
Foreslått endret note 6: Administrasjonskostnader
Leder:
12.000
Sekretær:
10.000
Webansvarlig:
10.000
Styremedlemmer:
16.000
10 oppmøter:
3.000
Honorar:
51.000,I tillegg kom det opp en kommentar om at budsjettet manglet en forventet utbetaling på
18.000 i 2009 ifm sluttføring av Wessel borettslag.

Vedtak:
• Foreslått budsjett aksepteres.
• Posten ”Administrasjonskostnader” nedjusteres fra 63 376,- til 51 000,-.

• Kontingenten for 2009 blir 340,- pr. husstand.
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Vedlegg A: Sammendrag av kollektiv avtale med Get
Grunnpakken
TV
Denne pakken inneholder både analoge og digitale kanaler, men for å få digitale signaler må
brukeren også ha en digital dekoder.

Serviceavgift
I denne avtalen ligger det drift, service og support samt bytte av evt. defekte komponenter
samt oppgradering av nettet. Med denne avtalen skal nettet til enhver tid være 100% etter
forskriftene til PT. GET dekker også 100% av utgiftene på graving ved bytting av hovedkabler.

Oppgradering av nettet
I dette anbudet dekkes all oppgradering av hovedanlegg samt forsterkere o.l. i serviceavtalen.

Telefoni
Tilgang til bredbåndstelefoni
• Zero: 0 Kr. pr. mnd. (betaler kun for teleskritt)
• Basic: 109 Kr. per måned.
• Freetime: 157 Kr per. mnd. (fast avgift i mnd. ingen teleskritt til fasttelefoner)
For mer informasjon rundt dette se http://www.get.no.

Digital dekoder
Tilleggstjenester:
• Leie av ekstra basis dekoder / Get boks: 49 Kr. pr. mnd.
• Leie av ekstra Get PVR boks: 79 Kr. pr. mnd. + 49 i kortavgift.
• Leie av ekstra Get HD boks: 89 Kr. pr. mnd. + 49 i kortavgift.
• Leie av ekstra Get HD PVR boks: 99 Kr. pr. mnd. + 49 i kortavgift
o Byttes standard HD boks (”gratisboksen”) inn med en HD PVR boks betales ikke
kortavgift på 49.

Regnestykket
•

•
•
•
•
•
•

Oppgradering: 5.000.000 Kr
o Av disse 5 millionene må beboere dekke 1.500.000 Kr ved avtale inngåelse
 Egenandel på 1.400,- per husstand
o Resten dekkes av Pepperstad.net
De resterende 3,5 millionene dekkes inn i prisen på grunnpakken
Pris grunnpakke: 314 Kr. x 12 mnd. = 3.768 Kr. pr. år
Transportavgift: Inkludert i grunnpakken
Kortavgift: Inkludert i grunnpakken
Digital dekoder: Inkludert i grunnpakken
Serviceavgift: Inkludert i grunnpakken
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Internettpriser

Ved skade eller tap av modem bekostes kunden 395 Kr.
Hjelp av montør: 799 Kr.
Alle priser er inkl. moms og i norske kroner. I tillegg til 314 pr. mnd. har generalforsamlingen
vedtatt en årsavgift på 340 Kr for 2009.
Det er frivillig å være kunde av GET og få alle disse tjenestene for 314 Kr i mnd. men
årsavgiften er en del av årsavgiften alle må betale til sitt respektive vel, mao. er alle beboere
på Pepperstad pålagt å betale årsavgift til Pepperstad.net.
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Vedlegg B: Utfyllende resultatregnskap og balanse pr.
31.12.2008 med forklaring på avviket på 470.000,Styrets redegjørelse
Styret beklager på det sterkeste at avviket ikke ble avdekket før generalforsamlingen. Årsaken
til avviket skyldes at GET ble en kompliserende faktor rent regnskapsmessig.
Hovedårsaken til påpekt avvik er todelt. Pepperstad.net sin revisor fikk ikke oppgitt at:
1. Pepperstad.net skulle dekke fra sin kasse en egenandel av kr 1.500.000,00
(oppgraderingsutgifter).
2. Utestående kundefordringer ikke var tatt med.
Det er tatt inn 4 nye poster i resultatregnskapet med tilhørende notehenvisninger. Samlet
netto belastning av disse postene er kr 488.153,00, hvilket er nesten identisk med påpekt
avvik på generalforsamlingen. Dette resulterer i et underskudd på kr 395.149,00 i stedet for et
overskudd på kr 93.004,00.
Denne endringen gir mening da det er ulogisk at Pepperstad.net sin egenandel til
oppgraderingen ikke fremkommer i resultatregnskapet.
Drøbak Regnskapsservice AS har bistått med oppklaringen på avviket, og har satt opp et nytt
resultatregnskap og balanse for 2008 (se neste side).
Revidert regnskap fra Drøbak Regnskapsservice AS fungerer som oppstartgrunnlag for
regnskapet til Pepperstad.net for 2009.

Godkjenning av revidert resultatregnskap og balanse for 2008
Hvis minst 20 beboere forlanger at det skal avholdes en ekstraordinær generalforsamling for å
godkjenne regnskapet for 2008, så må dette kravet fremsettes skriftlig innen 31. mai 2009.
Hvis mindre enn 20 beboere forlanger ekstraordinær generalforsamling, så ansees regnskap og
balanse for 2008 for godkjent.
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REVIDERT RESULTATREGNSKAP
Budsjett 2008
Medlemsavgift
1.241.800,00
Serviceavtale BOF 1)
87.850,00
Reparasjon/drift/vedlikehold 2)
80.000,00
Tilkoblingsavgift 3)
0,00
Forsikring 4)
38.000,00
Strøm 5)
25.000,00
Porto/rekvisita/o.l. 6)
28.000,00
Uforutsette utgifter
18.000,00
920.000,00
Programavgifter/Norwaco 7)
Innkreving årskontingent/purringer BOF
19.500,00
Informasjonskanal
3.000,00
Renteutgifter/inntekter/bankgebyrer
0,00
Administrasjonskostnader
22.000,00
Advokathonorar 8)
0,00
Drøbak Regnskapsservice AS 9)
0,00
Tilkobling Solli
0,00
0,00
Anbudsgruppen/konsulentsalær 10)
Wessel Borettslag 11)
0,00
Utbetaling Get kollektiv avtale 4.kvartal12)
0,00
Tilknytningsavgift Get12)
0,00
0,00
Innkomne gebyrer i forb. med purringer12)
Fakturerte for Get 200812)
0,00
Underskudd

Utgifter

Inntekter
1.242.065,00

134.677,00
117.461,00
2.000,00
13.271,00
18.541,00
37.401,00
0,00
715.497,00
19.136,00
400,00
5.064,00
22.000,00
5.250,00
54.327,00
5.500,00
6.250,00
18.214,00
679.182,00
1.500.000,00
8.881,00
1.682.148,00
395.149,00
3.341.207,00

3.341.207,00

BALANSE
Eiendeler
Kundefordringer:
Bankinnskudd:
Kasse:

138.083,00
1.436.367,00
27.824,00
1.827,00

Gjeld/egenkapital
Egenkapital:
Tidligere avsatt til oppgradering av
forsterkere/bredbånd
Reservefond
Tidligere overskudd
Årets resultat
Sum egenkapital
Leverandørgjeld:
Forskuddsfakturert for 2009

1.604.101,00

94.677,00
365.000,00
125.463,00
-395.149,00
189.991,00
750.000,00
664.110,00
1.604.101,00

Vestby, 11. februar 2009

Tore Hem _____________
Leder

Møyfrid Samsonsen________________
Kasserer
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KOMMENTARER TIL REGNSKAP 2008
1) Opprinnelig budsjett tok utgangspunkt i at serviceavtale med BOF skulle omfatte perioden
01.01.2008 - 01.07.2008. Da Get ikke kunne overta før 01.10.2008 ble serviceavtale med BOF
utvidet med 3 måneder.
2) Utgifter til reparasjon/drift/vedlikehold av hele nettstrukturen samt utstyr i hovedsentralen.
Detaljposteringene er som følger:
-

Legging av nye inntakskabler
Graving i Urbergs vei, bygge om til stjernenett
Kortavgift satellitt, fra-/tilkoblinger
Byttet forsterker Preislers vei
Modulator/tuner NRK 1 + 2 + Norsk TV2
Nye forsterkere
Diverse frakoblinger
Ny forsterker Slagterens vei
Dokumentasjon, galvanisk skille, fra-/tilkoblinger
Kopier av nøkkelsett til antennebod, befaring med Get
Diverse
Direct Connect, leie av plass i antennebod
Sum

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

1234,00
17875,00
15309,00
9042,00
30700,00
8191,00
3730,00
7398,00
17031,00
4462,00
4364,00
-1875,00
117461,00

3) Tilkoblingsavgift for tidligere frakoblede husstander.
4) Avtalen med Get har redusert vårt ansvarsområde rent forsikringsmessig.
5) Demontering av utstyr i antennebod har redusert forbruket av strøm.
6) Utgifter porto/rekvisita/kopiering/telefon/møteutgifter etc.
Detaljposteringene er som følger:
- Postboksleie
- Abonnement PC World Norge
- Kopiering innkallelse ekstraordinær generalforsamling
- Kopiering referat ekstraordinær generalforsamling
- Trykking nye nummererte stemmekort
- Kopiering innkallelse ordinær generalforsamling
- Godtgjørelse ordstyrer (2 ganger)
- Frimerker
- Kopipapir
- Henting av innkallelse til 2 generalforsamlinger
- Leie av grendehus, kopiering referat ordinær generalforsamling
- Konvolutter, kopipapir
- Bevertning møter med Get
- Abonnement Animation Factory, Infokanal
- Abonnement Lyd & Bilde
- Bevertning styremøter
- Blekkpatroner
- Frimerker
- Bruk av hjemme-/mobiltelefon
Sum

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

800,00
1120,00
8176,00
2667,00
2000,00
8572,00
1994,00
1854,00
189,00
576,00
3920,00
697,00
448,00
260,00
549,00
154,00
735,00
1490,00
1200,00
37401,00

7) Programavgifter/Norwaco.
Detaljposteringene er som følger:
- Programavgifter BOF 01.01.2008 - 30.06.2008
- Avgifter Norwaco
- Programavgifter BOF. Da Get ikke kunne overta før 01.10.2008
ble serviceavtale med BOF utvidet med 3 måneder.
Sum

Kr
Kr
Kr

408200,00
100882,00
206415,00

Kr

715497,00
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Programavgifter fra 01.10.2008 - 31.12.2008 betales av Get.
8) Advokatutgifter for å kartlegge medlemmenes eierskap til antenneanlegget og pliktig
medlemskap i Pepperstad.net.
9) Utkjøring av giroer, purringer og inkassooppfølging er nå overlatt til Drøbak
Regnskapsservice AS.
Drøbak Regnskapsservice AS vil fra og med 2009 også føre regnskapet for Peppersta.net samt
revidere dette.
10) Bruk av eksterne konsulenttjenester i forbindelse med anbudsrunden.
11) Montering av ekstra antenneuttak i enkelte leiligheter i Wessel Borettslag. Dette vil bli
fakturert kunden i 2009.
12) Følgende posteringer relaterer seg til Get:
- Fakturert Pepperstad.net sine medlemmer i forbindelse med Get
Kr
- Innkomne gebyrer i forbindelse med purringer
Kr
- Utbetaling Get kollektiv avtale 4. kvartal 2008
Kr
- Tilknytningsavgift Get Pepperstad.nets andel oppgradering kabelnettet Kr
Sum Pepperstad.net sin andel av oppgradering til Get
Kr

1.682.148,00
8.881,00
-679.182,00
-1.500.000,00
-488.153,00

Avtalen med Get innebærer at Pepperstad.net skal dekke kr 1500000,00 i forbindelse med
oppgradering av kabelnettet. Gets andel beløper seg til kr 3500000,00. Denne oppgraderingen
var nødvendig for å imøtekomme Post- og teletilsynets tekniske krav til kabelnettet.
Pepperstad.nets andel av oppgraderingen av kabelnettet utgjør kr 1500000,00, kr 2038,00 pr.
husstand. Det ble utfakturert kr 1400,00 pr. husstand, restbeløpet er tatt av Pepperstad.nets
kontantbeholdning.
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Vedlegg C: Oppdaterte vedtekter
1 Medlemskap
Enhver huseier i følgende foreninger har rett og plikt til å være medlem:
WESSEL VEL
SKOGEN VEL
PEPPERSTAD SKOG VEL
EIKA VEL

MORA VEL
SOLHØYDEN VEL
SOLLIGRENDA VEL

2 Formål
Pepperstad.nets formål er å:
- Stå som eiere og konsesjonsinnehaver av det eksisterende anlegg.
- Sørge for drift/vedlikehold av anlegget gjennom best mulige servicekontrakter.
- Følge de til enhver tid gjeldende lover og regler for etablering, utbygging, drift og
forvaltning av kabelnett.
- Kabelnettet kan, til enhver tid, også benyttes til frigitte lovlige tilleggstjenester. Utvidelse
av kabelnettets bruksområde vedtas på generalforsamlingen. Telefoni, alarmtjenester
samt bruk av Internett er noen av de tjenester som nå kan tas i bruk.

3 Kontingenten
Pepperstad.nets Generalforsamling fastsetter til enhver tid medlemskontingenten, slik at den
dekker de nødvendige utgifter samt fremtidige avskrivninger som følger av
Pepperstad.nets formål.
Medlemmene har plikt til å betale rettidig den kontingent som til enhver tid bestemmes.
Ved betalingsforsinkelser påløper det renter og purregebyrer. Hvis abonnenten har misligholdt
sin betalingsplikt av vedtatt medlemsavgift, har Pepperstad.net rett til å hindre at
abonnenten mottar signaler fra kabelnettet. Abonnenten skal på forhånd være gitt fire (4)
ukers skriftlig varsel når utkobling fra kabelnettet er nødvendig. Skyldig beløp vil bli oversendt
rettslig inkasso. Ny tilkobling kan først finne sted når abonnenten har oppfylt sine økonomiske
forpliktelser samt betalt faktura for ny tilkobling (kr 1000,-).

4 Generalforsamlingen
Pepperstad.nets øverste myndighet er Generalforsamlingen, som består av de i pkt. 1
nevnte medlemmer.
Pepperstad.nets styre innkaller skriftlig til Generalforsamlingen med 2 (to) ukers varsel.
Ordinær Generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars. Innkallelsen skal
inneholde:
- Styrets årsberetning
- Regnskap
- Orientering om andre saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen
- Budsjettforslag
På Generalforsamlingen skal styret legge frem følgende dagsorden:
1 Valg av møteleder
2 Årsberetning
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Regnskaps- og revisjonsberetning
Forslag til votering på Generalforsamlingen
Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
Eventuelt

Når innkallelsen er foretatt på denne måten er Generalforsamlingen beslutningsdyktig ved de
fremmøtte medlemmer.
Styret sender ut varsel, primo januar, om at forslag som ønskes behandlet på
Generalforsamlingen, må være styret i hende innen utgangen av januar.
Saker som fremmes under Eventuelt kan diskuteres, men ikke settes under votering på
samme Generalforsamling.
Som Generalforsamlingens beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt
for, ved stemmelikhet det som styrets formann har stemt for.
På Generalforsamlingen skal det føres protokoll, som innen en måned etter
Generalforsamlingen sendes alle medlemmer av Pepperstad.net (kfr. pkt. 1).

5 Ekstraordinær Generalforsamling
Skriftlig, og med 2 (to) ukers varsel, kan ekstraordinær Generalforsamling sammenkalles av
styret, når dette finner det nødvendig.
Hvis minst 20 medlemmer forlanger det, skal styret på tilsvarende måte innkalle til
ekstraordinær Generalforsamling.
Ekstraordinær Generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som er kunngjort i
innkallelsen.
Ekstraordinær Generalforsamling skal holdes snarest mulig, innen 4 (fire) uker etter at kravet
er fremsatt skriftlig til styret. Ekstraordinær Generalforsamling er beslutningsdyktig på samme
måte som ordinær Generalforsamling.

6 Votering
På en Generalforsamling treffes alle valg og avgjørelser ved alminnelig flertall, hvis dette ikke
for særskilte forhold er annerledes bestemt i disse vedtekter.
Hvert medlem, ektefelle samt myndige barn (husstand) har til sammen en stemme.
Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
Medlemmer, som ikke har anledning til å delta på Generalforsamlingen, kan benytte en
skriftlig, datert stemmeblankett.
Voteringen skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede forlanger det.
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7 Styrets sammensetning
Pepperstad.net ledes av et styre bestående av en representant samt en vararepresentant fra
hver av foreningene. Disse representantene er på forhånd valgt av de respektive foreninger.
Styret velger leder, kasserer og to revisorer (ikke styremedlemmer). Leder må velges blant
tidligere valgte styremedlemmer.

8 Styrets plikter
Styret skal administrere Pepperstad.net og fremme dets formål etter disse vedtekter og de
beslutninger som er fattet av Generalforsamlingen.
Styret skal etter beste evne forvalte avtaleverket som er inngått mellom Pepperstad.net og
serviceleverandør og signalleverandør.
Styremøter holdes når leder finner det nødvendig eller når minst to medlemmer av styret
forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 (fire) foreninger er representert.
Alle saker og all korrespondanse skal fremlegges på styremøtet.
Styret skal føre protokoll over alle møter samt sørge for et velordnet arkiv.
Styret har ansvaret for all oppfølging mot regnskapsbyrå for føring av ansvarlig regnskap.
Regnskapsåret skal være kalenderåret.
Pepperstad.nets kontante midler settes på bankkonto/girokonto som disponeres av 2 fra
styret, hvorav den ene må være styreleder.
Generalforsamlingen fastsetter styrets honorar etterskuddsvis.

9 Votering i styret
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

10 Vedtektsendringer
Endringer i, eller tillegg til, disse vedtektene, kan bare vedtas på ordinær Generalforsamling og
krever 2/3 flertall.

11 Oppløsning
Eventuell oppløsning av Pepperstad.net kan bare vedtas av Generalforsamlingen.
Pepperstad.net kan under ingen omstendighet oppløses med mindre annen
organisasjonsform overtar de plikter som følger av pkt. 2 i disse vedtekter.
Dersom Pepperstad.net blir oppløst, skal dets aktiva overføres til den nye organisasjonen,
som da enten må være stiftet eller vedtatt stiftet.
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12 Grensesnitt for økonomisk ansvar i forbindelse med
utbedring av kabelnettet
Stamlinjenettet samt hovedsentralen administreres av Pepperstad.net. Pepperstad.net står
også økonomisk ansvarlig for fremtidige utbedringer. Hvert år må dette budsjetteres og vedtas
på Generalforsamlingen.
For kabel fra filterboks ute og inn til husets første tilkoblingspunkt er ansvaret delt mellom
huseier og Pepperstad.net. Ved utskifting av kabel besørger og bekoster
Pepperstad.net graving fra filterboks ute og frem til huseiers tomtegrense. Skifte av kabel
skjer i samarbeid med huseier.
Huseier besørger og bekoster graving på egen eiendom frem til første koblingspunkt. Dybde,
bredde samt gjenfylling av kabelgrøft utføres etter spesifikasjoner/instrukser fra
Pepperstad.net. Det er ikke nødvendig å lokalisere/fjerne gammel kabel.
Kabel, inkludert legging mellom filterboks ute og husets første tilkoblingspunkt,
koblingskostnader med nødvendig koblingsutstyr og kabelbeskyttelse, bekostes av
Pepperstad.net.
Uansett totalkostnad ved utskifting av nevnte kabel, skal huseier betale en fast sum, kr
1500,-.
Huseiers kostnad reguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt i 2004-kroneverdien.
Øvrige kostnader dekkes i sin helhet av Pepperstad.net. Disse kostnadene må budsjetteres.
Utskifting av kabel må til enhver tid koordineres mellom huseier og Pepperstad.net.
Hvis husets interne kabelopplegg, antenneuttak samt antennekoblinger ikke følger gjeldende
forskrifter og dette forårsaker dårlig signalmottak, må huseier selv dekke utgiftene for å få
utbedret feilen.
Feil som oppstår ved uaktsomhet fra huseiers side, dette gjelder hele kabelnettet, må huseier
stå økonomisk ansvarlig for.
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