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Vedtekter for Pepperstad.net
1

Medlemskap

Enhver huseier i følgende foreninger har rett og plikt til å være medlem:
WESSEL VEL
SKOGEN VEL
PEPPERSTAD SKOG VEL
EIKA VEL

2

MORA VEL
SOLHØYDEN VEL
SOLLIGRENDA VEL

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

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,-).
Pepperstad.nets Generalforsamling fastsetter til enhver tid medlemskontingenten, slik
at den dekker de nødvendige utgifter samt fremtidige avskrivninger som følger av
Pepperstad.nets formål.
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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 april. Innkallelsen skal
inneholde:
- Styrets årsberetning
- Regnskap
- Orientering om andre saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen
- Budsjettforslag
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På Generalforsamlingen skal styret legge frem følgende dagsorden:
1 Valg av møteleder
2 Årsberetning
3 Regnskaps- og revisjonsberetning
4 Forslag til votering på Generalforsamlingen
5 Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
6 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).
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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.
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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.
Medlemmene som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan ved skriftlig,
datert fullmakt overføre sin stemmerett til et annet medlem. Et medlem kan kun gis 4
fullmakter fra andre medlemmer. Etter at generalforsamlingen er satt skal det opplyses
om hvem som møter med fullmakt samt hvilket medlem som har gitt sin fullmakt.
Voteringen skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede forlanger det.
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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, webansvarlig, teknisk ansvarlig samt revisor (ikke
styremedlem). Leder må velges blant tidligere valgte styremedlemmer.
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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 for inneværende budsjettår i budsjettet.
Honorar skal utbetales innen utgangen av budsjettåret.
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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.nets 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.
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Dersom Pepperstad.net blir oppløst, skal dets aktiva overføres til den nye
organisasjonen, som da enten må være stiftet eller vedtatt stiftet.

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 samarbeide 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 2004kroneverdien. 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.
Pepperstad Skog, 21. desember 1988
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