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I. S. I. – Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass
Statutter
Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 20. september 1977. Revisjon vedtatt på
generalforsamling 13. juni 2012.
I.A. Interessentskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.) er et andelslag bestående av 4 like andeler,
som eies av følgende velforeninger:
•
•
•
•

Hellvik vel
Hellvikskog vel
Oksval vel
Ursvik vel

Andelskapitalen beløper seg til kr 78 000,- ,fordelt med kr 19 500,- pr. andel etter innbetalt
fra hver av eierne med kr 14.000,- i desember 2011.
I.B. Laget står som eier av gnr. 2, bnr. 686, 867, 1020 i Nesodden kommune, på til sammen
12.498 m2 med opparbeidet idrettsplass og påstående bygninger.
I.C. Lagets formål er vedlikehold av eiendommen for idretts- og lekeformål, avvikling av
fellesarrangementer og øvrige tiltak til allmen nytte.
II.A. I.S.I. ledes av et styre på 4 medlemmer. Hver andelseier utpeker 1 – en – representant med
personlig vara til styret. Styret, som formelt velges på generalforsamlingen, sammensettes
slik: Formann, kasserer og 2 styremedlemmer. I tillegg oppnevnes 1 materialforvalter.
Materialforvalter har møterett til styremøter, men ikke stemmerett. Styrets funksjonstid er 2
år, dog således at 2 medlemmer er på valg ved hver generalforsamling.
II.B. Den idrettsmessige driften av banen forestås av styret.
II.C. Styret er beslutningsdyktig når innkalling til et møte er gitt skriftlig og med minst 1 – en –
ukes varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er tilstede i
styremøtet. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
III.A. Generalforsamlingen er I.S.I.’s høyeste myndighet.
Styret avholder generalforsamling årlig innen utgangen av juni måned. Innkallelse gjøres
skriftlig med minst 3 ukers varsel til de 4 foreningers styrer.
På generalforsamlingen har medlemmer av de 4 foreningene adgang.
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III.B. Generalforsamlingen, som ledes av formannen, behandler:
1. Årsberetning
2. Årsregnskap
3. Forslag fra styret
4. Innkomne forslag
5. Valg på nye representanter til styre med varamenn.
6. Eventuelt.
Postene 1, 2, 3 og 4 sendes ut sammen med innkallelse til styremedlemmene i andelseiernes
styrer. Styrene er ansvarlig for videre formidling til sine enkelte medlemmer.
III.C. Avstemming gjøres ved simpelt flertall.
Alle tilstedeværende på generalforsamlingen har talerett, men kun 4 medlemmer med
fullmakt fra hver vel har stemmerett.
III.D. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles enten av styret eller dersom minst 2
andelseiere forlanger det. Deltagelse og innkallingsfrister som for ordinær
generalforsamling.
IV.A.Forslag om å oppta lån på eiendommen kan kun settes i verk dersom dette blir vedtatt på
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med ¾ flertall, hvor alle de 4 foreninger er
representert med fullmakt fra sine respektives vel generalforsamlinger.
IV.B. Direktiver for drift av banen utarbeides og fastsettes av styret.
IV.C. Det føres særskilt protokoll over generalforsamlingens forhandlinger. Denne undertegnes
av to representanter fra generalforsamlingen utenfor styret.
V.A. Oppløsning av I.S.I. kan kun finne sted dersom dette blir vedtatt med ¾ flertall, hvor alle de
4 foreningene er representert på 2 etter hverandre følgene ordinære generalforsamlinger.
I tilfelle av at oppløsing blir vedtatt som nevnt ovenfor, skal idrettsbanen bevares som
sådan for all framtid og kan ikke selges eller avhendes til annet formål.
V.B. Ved eventuell oppløsning av en av de interesserte foreninger, blir dennes andelsinnskudd
samt eventuelle lån i I.S.I. stående i 5 år. Blir foreningen levedyktig innen denne fristen,
kan foreningen fortsette som medlem i I.S.I. Hvis ikke skal innskudd og eventuelle lån
tilfalle I.S.I.
VI.A. Dersom en ny forening ønsker å tre inn i I.S.I., må dette godkjennes enten enstemmig på
generalforsamling eller med minst ¾ flertall på 2 etter hverandre følgende ordinære
generalforsamlinger.
VI.B. Ønsker en av interessentene å tre ut av I.S.I. skal dennes andelsinnskudd overføres til de
øvrige interessenter, som hver utreder sin pro rata andel herav til den uttredende interessent.
Eventuelle lån til I.S.I. gjøres opp på samme måte.
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VII.A.Statuttendringer må for å være gyldige godkjennes av generalforsamlingen med 2/3
flertall.
Styrets signaturer:

Henrik Bang
Hellvikskog vel
Formann

Vivi Rastum
Oksval vel
Sekretær/kasserer

Bjørn A. Solheim
Ursvik vel
Styremedlem

Gaute Voigt Hansen
Helvik vel
Styremedlem

