VEDTEKTER FOR: Nes ski- og Sykkelanlegg SA
Sak til årsmøte 2022. Forslag til ordlyd.

1.

Navn.
Foretakets navn er: Nes Ski- og Sykkelanlegg.

2.

Forretningsadresse.
Foretakets forretningsadresse: Nes kommune i Akershus.

3.

Virksomhet/Formål.
Foretaket har som formål å drifte Nes Ski-og Sykkelanlegg.
Foretakets virksomhet er å ivareta medlemmene ved å legge til rette for ski og sykkel, men
også andre aktiviteter som fremmer friluftsliv og folkehelse. Foretaket har ikke som formål å
gi medlemmene økonomisk gevinst.

4.

Andelsinnskudd. Medlemskontingent.
Medlemmer av Nes Ski-og Sykkelanlegg inngår som medlemmer ved sine andelsinnskudd på
kr 15.000,- i stiftelsen Nes Skianlegg på stiftelsesdato i 1992. Medlemskontingent: Lag og
foreninger betaler årlig kontingent. Ved utmelding skal andelsinnskudd tilbakebetales, uten
renter. Umiddelbar tilbakebetaling betinger likviditet. Det er styret alene som avgjør om og
når medlemsinnskuddet kan tilbakebetales.

5. Styremedlemmer.
Foretakets styre skal bestå av 5 til 9 personer. Årsmøtet velger styrets medlemmer ut fra
forslag fra valgkomite eller innstilling fra styret. Styret må i sin helhet velges ut fra
medlemsklubber tilsluttet Nes Ski- og Sykkelanlegg. Styret kan velge driftsstyre, eller
arbeidsgrupper til spesielle oppgaver. Nes Ski- og Sykkelanlegg SA skal ha valgkomite dersom
en eller flere krever at det velges. Eventuell valgkomite skal foreslå kandidater til styret. I
valgkomiteens forslag skal medlemsklubbene tilsluttet foretaket, ha flertall. Foretaket skal ha
kontrollkomite bestående av 2 medlemmer og 1 vara. Kontrollkomite skal ha samme
funksjon som fastsatt i Norges Idrettsforbunds lover.

6. Årsmøtet.
Årsmøtet holdes innen utgangen av måned 6 påfølgende kalenderår. Innkalling til årsmøtet
sendes medlemsklubbenes leder digitalt 30 dager før årsmøtet. Medlemsklubbene melder
representanter til årsmøtet. Innkomne forslag må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.
Saksdokumenter og saksliste sendes medlemsklubbenes leder digitalt minimum 7 dager før
årsmøtet. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles: Godkjenne innkallingvelge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll, godkjenne fremmøtte
representanter, godkjenne årsregnskap og årsberetning, godkjenne medlemskontingent.
Valg av medlemmer til styret. Valg av kontrollkomite. Valg av valgkomite (om det kreves
etter punkt 5). Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet.

7. Anvendelse av overskudd, Utdeling og oppløsning.
Årsoverskudd skal i sin helhet brukes til drift, utvikling og vedlikehold av Nes Ski- og
Sykkelanlegg. Det kan ikke foretas utdelinger av årsoverskudd fra foretaket, dette for å sikre
drift, utvikling og vedlikehold. Ved oppløsning av foretaket skal foretakets formue dekke

foretakets økonomiske forpliktelser, dog slik at foretakets anlegg for fysisk aktivitet skal
tilfalle virksomhet for fortsatt oppfyllelse av det idrettslige formålet. Dernest skal
andelsinnskuddene tilbakebetales medlemsklubbene, uten renter. En eventuell restformue
utover anlegget skal tilfalle det idrettslige formålet.

8. Medlemskap i foretaket.
Innmelding/overdragelse/opphør: Innmelding/overdragelse skal skje til selskapets styre.
Styret kan, dersom det anses som uheldig for selskapet, eller av annen saklig grunn, nekte
medlemskap for nye medlemsklubber. Medlemskap er ikke gyldig før etter styrevedtak og
innbetaling av andelstilskudd (Andelstilskudd stort kr 15000,-) Dersom medlemskap tildeles,
skal medlemmet umiddelbart registreres i medlemsregisteret. Opphør av medlemskap skjer
ved skriftlig melding til styret.

9. Eierskap.
Eierskap: Kun lag og foreninger tilsluttet Norges idrettsforbund kan være medlemmer av Nes
Ski- og Sykkelanlegg Den samlede andelskapital skal til enhver tid innehas av organisasjoner
tilsluttet Norges Idrettsforbund.

10.Vedtektsendring.
Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes kulturdepartementet.

Fenstad, 8.6.2022

