
 

 

 
 
 
 

Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 24. juni 2013 
Kjøp av aksjer i Styrkeprøven AS 
 
 

Forslag til vedtak: 

SAK 3: 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. 

SAK 4: Jørn Michalsen velges som klubbens representant på tegningsmøtet i Styrkeprøven AS 20. 

august, med Espen Hillmann og Vidar Handal som vararepresentanter. 

 

Bakgrunn: 
De 19 kretsene i Norges Cykleforbund skal organiseres i sju regioner. Oslo Cyklekrets (OCK) slås i 
løpet av 2013 sammen med Østfold og Akershus til region Øst. 
 
OCK er eier av Styrkeprøven, med en omsetning i 2012 på ca. 11 millioner kroner og mange tusen 
deltakere på de fem distansene til Oslo fra Trondheim, Dombås, Lillehammer, Gjøvik og Eidsvold. Til 
nå har Styrkeprøven vært drevet som en integrert del av OCK, med felles regnskap. De to ansatte i 
OCK har brukt det meste av sin tid på Styrkeprøven. 
 
I fjor høst ble IF Frøy invitert med i samtaler med Rye, BOC, Asker og Follo, med tanke på å fremme 
et felles forslag rundt eierskapet til Styrkeprøven, når kretsen forsvinner. For klubbene har det vært 
viktig at eierskapet forblir hos de klubbene som i dag eier arrangementet. Samtalene endte i et 
forslag til OCKs årsmøte i mars. Rye var forslagsstiller, med støtte fra de andre klubbene. Med 
enkelte endringer ble forslaget vedtatt. Hovedpunktene er: 
 

 Det opprettes et aksjeselskap som skal eie Styrkeprøven. 

 Aksjekapitalen i dette selskapet blir på 2.4 millioner kroner. 

 OCK går inn med ca. 600.000 av egenkapitalen, bestående av biler, rittkontor, gjerder og 
andre eiendeler. 

 De 22 klubbene i OCK inviteres til å kjøpe andeler i aksjeselskapet, med en 
minimumsinvestering på 20.000 kroner pr. klubb. Alle klubbene skal stå likt med hensyn til 
rett til å kjøpe aksjer. 

 Klubbene inviteres til kjøpe ytterligere andeler opp til en total egenkapital på 1.8 millioner 
kroner, dersom ikke alle klubber ønsker å være med. 

 Egenkapitalen som gjenstår i OCK, i dag ca. 1.5 millioner kroner, skal brukes til 
sykkelsportrelaterte prosjekter. Denne skal styres av en stiftelse. De tre første årene skal 
bare klubber i nåværende OCK kunne søke om støtte. Senere skal samtlige klubber i den nye 
region Øst kunne søke. 

 Den nye regionen skal ikke ha eierandeler i aksjeselskapet, men stiftelsen som opprettes skal 
få utbetalt 25 prosent av utbyttet i Styrkeprøven-arrangementene. 

 
OCK har nå innkalt til tegningsmøte i Styrkeprøven AS mandag 20. august 
 



 

 

Begrunnelse for forslaget 
Totalt skal det tegnes aksjer for 1.8 millioner kroner blant de 22 klubbene som er medlem i OCK. 
Minimum kjøpssum er 20.000 kroner. Hvor mye hver enkelt klubb vil kjøpe for, er ikke klart. Det er 
ventet at enkelte klubber vil investere kraftig, mens andre vil gå inn med mindre beløp. Noen vil 
ganske sikkert ikke investere i hele tatt. 
Styret i IF Frøy har diskutert saken grundig i flere omganger, og er kommet til at klubben bør kjøpe 

aksjer i selskapet. Som det går frem av forslaget, ber klubben om fullmakt til å tegne aksjer opp til 

500.000 kroner. Vedtaket er fattet av et enstemmig og fulltallig styre. 

 

De viktigste argumentene er : 

 IF Frøy er en av de største sykkelklubbene i OCK. Ved kjøp av aksjer kan klubben påvirke 

utviklingen av Styrkeprøven og sykkelsporten i Oslo. 

 Klubben vil få styrerepresentasjon i det nye selskapet. 

 IF Frøy har i dag midler plassert i bank, som kan investeres i aksjer i selskapet. Investeringen 

har derfor ingen konsekvenser for den daglige driften. 

 De investerte midlene gir i dag lav rente, og vi kan regne med bedre avkastning dersom vi 

investerer i Styrkeprøven AS. 

 Frøys oppsparte midler settes i arbeid til beste for sykkelsporten i Oslo, og dermed også for 

klubbens medlemmer. 

Det er viktig å presisere at beløpet som foreslås er et maksimalbeløp. Styret anser det sannsynlig at 

det reelle beløp Frøy får anledning til å kjøpe aksjer for, blir betydelig mindre. 

Aksjetegningen skjer slik at alle klubber varsler hvor mye klubben maksimalt vil investere. Aksjene 

fordeles likt opp til maksbeløpet for hver klubb. Dersom man for eksempel får det tenkte (og 

usannsynlige) tilfellet at 18 klubber ønsker å tegne aksjer for 100.000 kroner, vil alle få aksjer for 

dette beløpet. 

En investering i aksjer innebærer alltid en risiko. Styret mener risikoen for at kapitalen skap gå tapt er 

liten i dette tilfellet. Styret mener også at formålet ved investeringen er i tråd med det en klubb som 

IF Frøy bør investere i. 

På det ekstraordinære årsmøtet mandag 24. juni vil det bli gitt komme en nærmere presentasjon av 

aksjeselskapet og planene framover. Medlemmer som har spørsmål eller ønsker ytterligere 

informasjon før årsmøtet, kan henvende seg til klubbens formann Jørn Michalsen pr. epost 

froy@micmedianor.no 

Blant sakspapirene som er sendt ut ligger også invitasjonen til tegningsmøtet i Styrkeprøven AS, 
forslag til vedtekter for selskapet, en nærmere presentasjon av planene for prosjektet, samt 
regnskap for Oslo Cyklekrets for 2012.  
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