VEDTEKTER FOR FJELLGARDSHALLEN AS
Organisasjonsnummer: 920652530
Stadfesta godkjent av Kulturdepartementet i brev av 21.06.2018.
Godkjent på stiftelsesmøte 19.03.2018
Endra §4 på ekstraordinær generalforsamling 10.09.2018
Endra §4 på ekstraordinær generalforsamling 07.10.2019
Endra §4 på ekstraordinær generalforsamling 12.05.2020

§ 1. NAVN
Selskapets navn er Fjellgardshallen AS
§ 2. FORRETNINGSKONTOR
Selskapet har sitt forretningskontor i Bykle kommune
§ 3. SELSKAPETS VIRKSOMHET / FORMÅL
Selskapets virksomhet/formål er å finansiere, oppføre og eie en flerbrukshall i Røyrvikåsen på
Hovden i Bykle kommune og annet som naturlig faller sammen med dette. Herunder utleie av
hallen til lag og foreninger, næringsliv eller andre. Bykle og Hovden Rideklubb er eier av
selskapet og vil gjennom tilbudet sikre at flest mulig som vil drive med hest, får et trygt
helårstilbud. Fjellgardshallen AS er uten eget økonomisk formål.
§ 4. AKSJEKAPITAL
Aksjekapitalen er på kroner 1 000 000 fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende kroner 1 000,-.
§ 5. KONKURRANSEFORBUD
Aksjonærene har ikke adgang til, direkte eller indirekte, å drive, delta i eller bistå virksomhet
som konkurrerer med selskapets virksomhet. (Konkurranserettslige hensyn kan gjøre at man i
det enkelte tilfelle ikke kan være så absolutt.)
§ 6. STYRE
Selskapets styre skal ha fra 5 til 7 medlemmer og bør har begge kjønn representert. Inntil
halvparten av styremedlemmene velges av Bykle og Hovden Rideklubb. De øvrige velges av
generalforsamlingen. Styret skal ha nestleder, økonomiansvarlig og sekretær.
Styrets leder velges av generalforsamlingen. Resten av styret konstituerer seg selv.
§ 7. SIGNATURRETT
Selskapets firma (signaturrett) tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap.
§ 8. GENERALFORSAMLING
Organisasjonens øverste organ er generalforsamlingen som holdes hvert år innen utgangen av
april. Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest 7 dager før
generalforsamlingen skal avholdes.
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Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, trenger ikke
sendes til aksjonærene dersom de er tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettside. Dette
gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til
generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder
saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Styret i Bykle og Hovden Rideklubb kan møte i sin helhet, men minimum en person må delta
på vegne av eier. Styret i rideklubben fungerer som valgkomité.
Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
1. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
2. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
3. Behandle organisasjonens årsmelding
4. Behandle organisasjonens regnskap i revidert stand
5. Behandle innkomne forslag og saker
6. Vedta organisasjonens budsjett
7. Foreta valg i tråd med § 6.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov §2-11.
Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Ved
stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

§9 EKSTRAORDNIÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 7 dagers varsel etter:
a) Vedtak på generalforsamling
b) Flertallsvedtak i styret
c) Når aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen skriftlig krever det.
Det skal kun behandles saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til
generalforsamling. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
§10 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,
etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§11 kan ikke endres. Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes
Kulturdepartementet.
§ 11 ANVENDELSE AV OVERSKUDD, UTBYTTE OG AVVIKLING
Eventuelt overskudd skal anvendes til eierskap og drift av Fjellgardshallen AS. Det skal ikke
utbetales utbytte fra selskapet.
Ved oppløsning/avvikling av selskapet skal selskapets eiendeler tilfalle eier, eller et
kommunalt/interkommunalt foretak og benyttes til idrettslig formål.
Aksjeeierne kan i tilfelle kreve å få tilbakebetalt fra selskapet innskutt aksjekapital, justert for
forholdet mellom salgssum/verditakst og investeringskostnad ved ferdigstilling.
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Tilbakebetaling gjelder ikke for verdiøkning pga. modernisering av hallen, med mindre dette
er finansiert ved egenkapitalinnskudd fra aksjeeierne.

§12 OPPLØSNING ELLER KONKURS
Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling 3
måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med minst 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 10.
Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.
§ 13. OVERDRAGELSE AV AKSJER
Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan
nekte overdragelse av aksjene dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil
medføre brudd på bestemmelser i vedtektene.
§ 14. EIERSKAP
Mer enn 50% av aksjene skal ved stiftelsen og til enhver tid (samlet sett) være eiet av
organisasjonsledd/idrettslag i NIF og/eller kommuner/fylkeskommuner.
§ 15. FORHOLDET TIL DEN ALMINNELIGE AKSJELOVGIVNINGEN
Aksjelovgivningens regler kommer til anvendelse med mindre annet fremgår av vedtektene.
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