Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL)
Vedtatt på generalforsamling 4-7 2013

§1 Foretaksnavn
(1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Rygge
Antenneanlegg SA.
(2) Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
§2 Forretningssted
(1) Foretaket har sitt forretningskontor i Moss kommune.
§3 Virksomhet og formål
(1) Foretaket har som formål å skaffe medlemmene et tidsmessig tilbud av
kringkastingssignaler og interaktive kommunikasjonstjenester.
(2) Foretaket skal eie og drifte distribusjonsnett, kabel og telekommunikasjonsanlegg
som overfører TV-signaler og datainformasjon.
Foretaket kan leie ut ledig overføringskapasitet til ulike aktører.
Foretaket kan også drive annen virksomhet som er naturlig relatert til sin
hovedvirksomhet.
(3) Virksomhetens avkastning skal bli stående i foretaket. Avkastningen kan benyttes
til løpende drift, vedlikehold og investering/videreutvikling av foretakets virksomhet,
og som er i samsvar med selskapets formål.
§4 Medlemskap, andelsinnskudd og medlemskontingent.
(1) Fysiske personer som bor innenfor foretakets virkeområde har rett til å være
medlem av foretaket.
(2) En forutsetning for medlemskap er at medlemmet inngår avtale med foretaket om
levering av signalleveranse med angivelse av tilkoblingsavgift og årskontingent.
(3) Personer som bor eller skal bo i en bolig sammen kan inneha medlemskap
sammen.
(4) Boligselskaper som ligger innenfor virkeområdet har rett til å være medlem av
foretaket.
(5) En forutsetning for medlemskap er at boligselskapet inngår avtale med foretaket
om levering av signalleveranse med angivelse av tilkoblingsavgift og årskontingent.
Det er videre en forutsetning at boligselskapet tegner like mange medlemskap som
det er antall leiligheter i boligselskapet.

(6) Andre juridiske selskaper som ligger innenfor konsesjonsområdet har rett til å
være medlem.
(7) En forutsetning for medlemskap for andre juridiske selskaper er at det inngår
avtale med foretaket om levering av signalleveranse med angivelse av
tilkoblingsavgift og årskontingent.
Andre juridiske selskaper kan bare ha ett (1) medlemskap.
(8) Innmelding skal skje ved søknad til styret.
(9) Styret kan nekte en søker å bli medlem når det foreligger saklig grunn til dette.
Som saklig grunn regnes blant annet at søker bor utenfor konsesjonsområdet,
og/eller at foretaket vurderer at kostnadene i forbindelse med tilkobling til foretakets
distribusjonsnett er for store.
(10) Et medlemskap kan ikke overføres til andre.
(11) Hvert medlem skal betale kr.100,- i andelsinnskudd. Beløpet skal innbetales på
foretakets bankkonto ved tegning av medlemskap. Andelsinnskuddet skal ikke
forrentes.
(12) Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent. Kontingenten fastsettes
av årsmøtet. Medlemmet kan melde seg ut av foretaket ved skriftlig melding til styret.
Ved utmelding har medlemmet ikke krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd, eller få
tilbakebetalt hele eller deler av sin innbetalte medlemskontingent
(13) Det føres medlemsregister med navn, foretaksnummer/personnummer og
adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Medlemsregisteret skal føres
elektronisk.
(14) Andelene kan ikke omsettes eller pantsettes.
(15) Et medlem kan ved skriftlig pålegg utestenges fra foretaket når medlemmet har
krenket foretaket ved vesentlig mislighold, eller når tungtveiende grunner ellers tilsier
utestenging. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at medlemmet ikke har betalt
medlemskontingent for en periode på minst ett år.
(16) Styret gjør vedtak om utestenging. Den som er stengt ute, kan kreve at styret
legg vedtaket frem for årsmøtet. Kravet må være satt frem innen en måned etter at
medlemmet mottok skriftlig melding med opplysning om utestenging, og om fristen
for å kreve vedtaket lagt frem på årsmøtet. Kravet har utsettende virkning.
(17) Ved utestenging har ikke medlemmet krav på å få tilbakebetalt hele eller deler
av sitt innbetalte innskudd og medlemskontingent.
§5 Anvendelse av årsoverskuddet
(1) Årsoverskuddet skal godskrives foretakets egenkapital. Årsoverskuddet kan
benyttes til løpende drift, vedlikehold og investering/videreutvikling av foretakets
virksomhet, og som er i samsvar med selskapets formål.

§6 Styret og daglig leder
(1) Styret velges på årsmøtet.
(2) Styret består av leder og 3-4 medlemmer, samt 2 varamedlemmer.
Leder og øvrige styremedlemmer velges for to år. Leder velges ved særskilt valg.
Varamedlemmene velges for ett år.
Ett av varamedlemmene er fast møtende i styret.
(3) Hvert kjønn skal være representert i styret med minst 2 styremedlemmer. For
varamedlemmer skal det være ett varamedlem av hvert kjønn.
(4) Selskapet skal ikke ha daglig leder.

§7 Styrets oppgaver og myndighet
(1) Styret skal lede foretakets virksomhet.
(2) Styret møtes så ofte som ledelsen og kontrollen av foretaket tilsier det. I tillegg
holdes styremøter når minst 3 styremedlemmer krever det.
(3) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Det skal føres
protokoll over styrets møter, og protokollen skal underskrives av de fremmøtte
styremedlemmer.
(4) Alle saker i styret avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet i styremøter er
styreleders stemme utslagsgivende.
(5) Styrets leder og ett styremedlem tegner selskapet.
Selskapet kan melde prokura.
(6) Styret kan leie inn arbeidskraft etter behov. Styret fastsetter instrukser for innleid
arbeidskraft.
(7) Styret skal avgi innstilling om saker som legges frem for årsmøtet.
(8) Det er styret som tilsetter forretningsfører/regnskapsfører.
(9) Styret kan ikke uten at årsmøtet har gitt samtykke, fatte vedtak om å:
- overdra eller pantsette fast eiendom.
- kjøpe eller selge fast eiendom.
- tegne andeler eller aksjer i andre selskaper
§8 Valgkomite
(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet.
(2) Det er styret som på årsmøtet skal fremlegge forslag til valgkomite.

(3) Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og ett varamedlem, og som alle velges
for 1 år. I valgkomiteen skal begge kjønn være representert.
§9 Årsmøte, ekstraordinært årsmøte
(1) Den øverste myndighet i foretaket er årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes hvert år
innen utgangen av juni.
(2) Årsmøtet skal varsles av styret ved kunngjøring i byens største avis og på lagets
hjemmeside minst 3 uker i forveien. Varselet skal inneholde dato for årsmøtet og frist
for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(3) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende innen 2 uker
før årsmøtet.
(4) Årsmøtet innkalles av styret.
(5) Innkalling og saksliste m/saksdokumenter skal ha kommet frem til for
medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.
(6) Saksliste m/saksdokumenter skal legges ut på foretakets hjemmeside, og være
tilgjengelig for medlemmene på forretningsførers kontor.
(7) Årsmøtet kan avholdes på det sted styret fastsetter.
(8) Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen
møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra årsmøtet.
(9) Årsmøtet konstitueres ved at møteleder åpner årsmøtet.
Det skal velges
- sekretær.
- 2 personer til å underskrive protokoll.
-

Det skal stilles spørsmål om godkjenning av innkalling og dagsorden.

Årsmøtet skal behandle følgende poster:
(1) godkjenning av styrets årsberetning
(2) godkjenning av årsregnskap med revisjonsberetning for kalenderåret
(3) valg av styremedlemmer og varamedlemmer
(4) fastsetting av godtgjørelse til styret
(5) behandling av innkomne saker
(6) valg av valgkomite
(10) Budsjett legges frem for årsmøtet til orientering.
(11) Det kan ikke stemmes over saker som ikke står oppført på sakslisten.

(12) Alle saker avgjøres ved simpelt flertall med mindre annet er utrykkelig nevnt i
loven eller i disse vedtekter.
Ved stemmelikhet på årsmøtet er møteleders stemme utslagsgivende. Har møteleder
ikke stemt, eller gjelder det valg, avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.
(13) Forslag til vedtektsendringer skal forelegges styret som innstiller til årsmøtet.
Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.
Endringer i vedtektene kan bare foretas av årsmøtet og krever minst 2/3 flertall av de
avgitte stemmer.
(14) Vedtektsendringer som innebærer
- vesentlige endringer i foretakets formål
- mer tyngende hefteregler for andelseierne
- skjerpende plikt til å gjøre innskudd i foretaket
- innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik
plikt, eller
- avgrensing i retten til å tre ut av foretaket
krever tilslutning fra minst 4/5 av de avgitte stemmer.

(15) Styret og revisor har plikt til å møte på årsmøtet dersom de ikke har gyldig forfall.
(16) På årsmøtet har hvert medlem 1 (en) stemme.
Boligselskaper som eier mer enn 10 medlemskap har følgende antall
stemmeberettigede på årsmøtet:
- eier av 11 – 50 medlemskap kan møte med inntil 3 stemmeberettigede.
- eier av 51 – 100 medlemskap kan møte med inntil 4 stemmeberettigede
- eier av 101 – 200 medlemskap kan møte med inntil 6 stemmeberettigede
- eier av flere enn 200 medlemskap kan møte med inntil 7
stemmeberettigede
(17) Et medlem kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett
medlem. Fullmakten skal være skriftlig og datert.
Ektefelle/samboer eller lignende må ha fullmakt.

(18) For innkalling til ekstraordinært årsmøte gjelder en frist på en -1 uke.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig.
Likeså skal ekstraordinært årsmøte avholdes når revisor eller minst 1/10 av
medlemmene skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes
behandlet. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er varslet i
innkallingen.

§10 Teknisk drift
(1) Drift, vedlikehold og utbygging av foretakets distribusjonsnett, kabel og
telekommunikasjonsanlegg er avhengig av tett samarbeid med foretakets utvalgte
operatørselskaper, og vilkårene er regulert i egen avtale.
En representant fra operatørfirmaet skal møte på årsmøtet dersom styret ber om det.
Han har talerett, men ikke stemmerett.
Representanten kan vises ut ved behandling av saker som vedrører forhold mellom
operatørselskapet og foretaket.

§11 Oppløsning og fordeling av nettoformuen
(1) Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med 4/5 av de avgitte
stemmer.
(2) Ved oppløsning skal gjenværende midler, etter av foretaket har dekket sine
forpliktelser gå til de som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen skal
skje på grunnlag av deres samhandling med foretaket de siste fem (5) år.
§12
(1) Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes
løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person.
Fører ikke slike forhandlinger fram, kan hver av partene forlange at tvisten behandles
av de ordinære domstolene.
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