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VEDTEKTER FOR FLERBRUKSHALLEN AS 

ORG. NR 911 941 899 

 

AJOURFØRT PR. 19. FEBRUAR 2014 
 
§ 1 Navn 

 

Selskapets navn er Flerbrukshallen as. 

 

§ 2 Forretningskontor 

 

Selskapets forretningskontor er i Ringerike kommune. 

 

§ 3 Virksomhet/formål 

 

Selskapets virksomhet/formål er å finansiere, oppføre og eie flerbrukshall i Schjongslunden i 

Ringerike kommune, samt å erverve og eie nødvendige tilleggslokaler til flerbrukshallen i 

tilstøtende bygg som skal oppføres av Hønefoss Stadion AS. 

 

Flerbrukshallen med nødvendige tilleggslokaler skal i sin helhet leies ut til et driftsselskap 

som skal forestå driften av hallen og de tilstøtende lokalene. 

 

Flerbrukshallen as skal når hallen er ferdig oppført, forestå utleie av hele hallen og de 

tilstøtende tilleggslokaler til driftsselskapet. 

 

Flerbrukshallen as er uten eget økonomisk formål. 

 

§ 4 aksjekapital – aksjenes pålydende 

 

Selskapets aksjekapital er kr 17 300 000 fordelt på 17 300 aksjer, hver pålydende kr 1 000 

fullt innbetalt og lydende på navn. 

 

§ 5 Styremedlemmer 

 

Selskapets styre består av 5 medlemmer. 

Inntil halvparten av styremedlemmene velges av Ringerike kommune og Ringerike Idrettsråd. 

De øvrige styremedlemmene velges av generalforsamlingen. Fordelingen av styremedlemmer 

fastlegges i aksjonæravtale. 

 

§ 6 Daglig leder 

 

Selskapet skal ha en daglig leder. Daglig leder velges av styret. 

 

§ 7 Generalforsamling 

 

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 

- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen 
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Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 6 måneder etter utgangen av hvert 

regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut senest 1 uke før møtet skal 

holdes. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. Aksjeeierne kan la seg 

representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt. 

 

§ 8 Registrering i verdipapirregisteret 

 

Aksjene skal ikke registreres i verdipapirregisteret 

 

§ 9 Anvendelse av overskudd, utdeling av utbytte og avvikling 

 

Eventuelt overskudd skal anvendes for flerbrukshallen i Schjongslunden. Det skal ikke 

utbetales utbytte. 

 

Ved salg/oppløsning/avvikling av selskapet skal selskapets eiendeler tilfalle Ringerike 

kommune 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. 

 

Tilbakebetaling gjelder ikke for verdiøkning pga. modernisering av hallen, med mindre dette 

er finansiert ved egenkapitalinnskudd fra aksjeeierne. 

 

§ 10 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. 

 

Ringerike kommune har forkjøpsrett til Ringerike Idrettsråds og Hønefoss stadions aksjepost. 

Innløsningssummen for disse aksjene skal settes tilsvarende aksjenes verdi ved en oppløsning 

av selskapet, jf. vedtektenes punkt 9. 

 

§ 11 Eierskap 

 

Mer enn 50 % av aksjene skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av 

idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller kommuner/fylkeskommuner. 

 

§ 12 Vedtektsendringer 

 

Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes Kulturdepartementet. 

 

§ 13 Forholdet til den alminnelige aksjelovgivningen 

 

Aksjelovgivningens regler kommer til anvendelse med mindre annet fremgår av vedtektene. 

 

 

 

 

 


