Trondheim kommune

Saksframlegg
ARRANGEMENTSELSKAP GRANÅSEN GODKJENNING VEDTEKTER
Arkivsaksnr.: 11/32224
Forslag til vedtak:
Trondheim kommune godkjenner vedtektene til selskapet Granåsen Aktivum AS som fremlagt.

Saksutredning:
Bakgrunn
Det internasjonale skiforbundet har tildelt Granåsen World Cup i hopp 9. mars 2012. I tillegg er
Granåsen tildelt COC-rennet Sommer Grand Prix for kvinner og menn i september 2011. I den
forbindelse har Sør-Trøndelag Skikrets tatt initiativ til etablering av et nytt arrangementselskap for
Granåsen. Selskapet skal bidra til å gjennomføre nasjonale og internasjonale arrangement på en
tilfredsstillende måte – og dermed bidra til å styrke Trondheims posisjon som internasjonal
vintersportsby.
De siste årene er det skikretsen selv som har stått som arrangør av flere renn, i påvente av
etableringen av et nytt selskap. Dette gjelder WC hopp og kombinert i desember 2008, WC-B hopp
i mars 2009 og WC langrenn i mars 2009. Når det nå etableres et nytt selskap er det med SørTrøndelag Skikrets (40 pst), Trondheim kommune (40 pst), Norges Skiforbund (10 pst),
Trønderhopp (5 pst) og Byåsen IL (5 pst) som eiere. Trondheim kommune skal ha to styreplasser i
det nye selskapet.
Trondheim kommune har de siste årene investert rundt 60 millioner kroner i oppgradering av
anlegget i Granåsen, med hovedvekt på hoppbakkene. I tillegg bevilget nylig formannskapet 2,5
millioner kroner (Sak 195/11) for å tilfredsstille kravene som det internasjonale skiforbundet og
media/TV etterspør. Formannskapet har også bevilget 300.000 kroner over Kulturfondet (Sak
153/11) som økonomisk støtte til gjennomføring av WC hopp i mars 2012.
Da saken ble behandlet i formannskap, KIF-komite og Bystyre – ble det gjort endringer i forhold til
rådmannens innstilling. Den viktigste endringen var at selskapet skulle ha hovedfokus på
gjennomføring av arrangement, og at dette skulle gjenspeiles i vedtektene. Bystyrets vedtak ble som
følger:
1. Trondheim kommune går inn som medeier i arrangørselskapet Granåsen Aktivum AS.
2. Granåsen Aktivum AS har som formål å organisere og gjennomføre World Cup arrangement i
Granåsen skisenter. Rådmannen bes komme tilbake med sak til formannskapet om hvordan dette skal
organiseres.
3. Den totale aksjekapitalen i selskapet er på 100.000 kroner, fordelt på 100 aksjer a 1000 kroner.
Trondheim kommune vil ha en aksjepost i selskapet på 40 pst. Aksjekapitalen finansieres over
idrettens driftsbudsjett for 2011.
4. Trondheim kommune oppnevner to styremedlemmer i selskapet. Rådmannen oppnevner disse.
5. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne endelig organisering og selskapets vedtekter.

I vedtaket heter det også at formannskapet gis fullmakt til å godkjenne organisering og vedtekter.
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Trondheim kommune
Da stiftelsesmøte for selskapet Granåsen Aktivum ble gjennomført 1. juli 2011, ble det derfor tatt
inn følgende i protokollen;
"Bystyret i Trondheim har vedtatt i sak 76/2011 at vedtektene for selskapet Granåsen Aktivum skal
legges fram for godkjenning av formannskapet i en egen sak".
Konklusjon
Vedtektene er justert i henhold til den politiske bestillingen, og disse legges nå fram for politisk
behandling. Formuleringen i paragraf 3 er nå:
”Selskapets formål er å organisere og gjennomføre arrangement i Granåsen skisenter, og hva som
naturlig hører inn under dette”. Vedtektene følger vedlagt som del av stiftelsesdokumentet.

Rådmannen i Trondheim, 14.07.11
Morten Wolden
kommunaldirektør
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg: Vedtektene
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