
 

 

Innkommet forslag - etablering av investeringsfond 

 

Styret har følgende forslag til årsmøtet 

 

Bakgrunn 

Klubben har flere store og dyre objekter. Spesielt tråkkemaskin, heis og snøscootre samt bygninger. 

For å kunne ha en forsvarlig drift i mange år fremover er det viktig at det tas hensyn til fremtidige 

investeringer / fornyelser av disse tingene. Bakken drives med ett greit overskudd som bør settes av 

til slike fremtidige investeringer slik at når f.eks. ny tråkkemaskin må kjøpes så ha klubben en god 

kapitalbase for å kunne gjennomføre en slik investering. 

Ideelt sett burde det settes av en sum hvert år slik at man kan kjøpe ny tråkkemaskin for egne 

oppsparte midler når dagens maskin er utslitt. På samme måte burde det settes av midler som gjør at 

man om f.eks. 30 år vil være i stand til å bytte ut dagens heis med en ny.  

Ett slik investeringsfond vil synliggjøre at anlegget har langsiktige mål for driften og overskudd vil 

derfor ikke virke negativt i forhold til støtteordninger, sponsoraktivitet og andre inntektsbringende 

tiltak.  Det vil tvert i mot vise at anlegget trenger kapital også videre fremover. 

For at en stor kapitalbase ikke skal bli ett fristende må for evt «kupp» på årsmøter eller tilfeldige 

innfall eller lignede forhold så bør ett investeringsfond ha klare statuetter for bruk. 

 

Forslag til vedtak 

Styret foreslår for generalforsamlingen at det etableres ett investeringsfond som skal dekke større 

fremtidige investeringer i f.eks. tråkkemaskin, snøsccotre eller andre kjøretøy for bruk i bakken eller 

andre større investeringer. 

 

Bruk av midler fra fondet forutsetter konkrete tiltak som er godkjent av generalforsamlingen. 

 

Styret gis fullmakt til å lage egne vedtekter for fondet som sikrer trygg for forsvarlig forvaltning av 

midlene. Styret bør innhente bistand til etablering av fondet og vedtektene fra relevante organer 

som f.eks. Hammerfest kommune og/eller Troms og Finnmark idrettskrets. 

 



Vedtektene gis virkning fra den dato styret bestemmer, men skal forelegges årsmøtet i 2021 for 

endelig godkjenning. 

 

 


