
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 

24. juni 2013, Osloidrettens hus, Ekeberg 
 

13 medlemmer var til stede. 

Leder i Frøy Jørn Michalsen ønsket velkommen. 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling til ekstraordinære årsmøte 

Ingen bemerkninger til innkallingen, som ble godkjent. 

 

Sak 2: Valg av dirigent, referent og 2 personer til å skrive under protokollen 

Følgende ble foreslått og valgt: Odd Sørensen – dirigent, Lene Østberg – referent, Pål Olsen og Pål Gulliksen 

skriver under protokollen. 

 

Sak 3: Forslag fra styret  

Det ekstraordinære årsmøtet i IF Frøy mandag 24. juni 2013 gir styret i klubben fullmakt til å kjøpe 

aksjer i Styrkeprøven AS for et maksimalt beløp på 500.000 kroner. 

 

Jørn Michalsen orienterte om saken. Sakspapirer hadde alle deltakerne fått på forhånd. 

Odd Sørensen åpnet for spørsmål og innspill.  

 

Det kom et par spørsmål, blant annet om Frøys rolle tidligere i Styrkeprøven og hvordan dugnadsarbeidet 

kunne bli. Frøy har aldri vært noe særlig involvert i Styrkeprøven og det vil ikke bli noe mer dugnad for 

medlemmene i Frøy ved å være medeier i Styrkeprøven AS, men vi vil ha en større frihet til å velge eventuelt 

dugnadsjobber som vi ønsker. Dugnadsjobbing i Styrkeprøven fungerer som på Terrengsykkelrittet, 

Styrkeprøven kjøper tjenester av andre klubber og lag. 

Hva skjer hvis det for eksempel går et ras i Gudbrandsdalen? – det kan skje, og det er slike ting som styret i 

Styrkeprøven må arbeidet med.  

Dersom aksjeselskapet går konkurs, vil vi tape pengene vi går inn med. Det er en risiko med å gå inn i et AS. 

 

Avstemming: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 4: Forslag fra styret: 

Jørn Michalsen velges som klubben representant på tegningsmøtet i styrkeprøven AS 20. august 2013, 

med Espen Hillmann og Vidar Handal som vararepresentanter. 

 

Avstemming: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Oslo, 25. juni 2013 

 

 

Referent, Lene Pernille Østberg 

 

 

 

 

 

 

Pål Gulliksen      Pål Olsen 


