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            Oslo: 08.05 2013 

 

 

VEDTEKTER STYRKEPRØVEN AS 
 
 
 

§ 1 
Selskapets navn er Styrkeprøven AS. 
 
 

§ 2 
Selskapets forretningskontor er i Oslo. 
 
 

§ 3 
Sammen med eierne har selskapet som formål å fremme sykling og sykkelsport gjennom 
arrangementet Styrkeprøven. Arrangementets lange historie som massemønstring for folk flest skal 
videreføres og utvikles. Videre er formålet å gjennomføre andre aktiviteter som er en naturlig 
forlengelse av sykkelrittene i Styrkeprøven og å fremme interessen for sykling og sykkelsport 
generelt. 
Aksjeselskapet skal organiseres innenfor Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbunds lover og 
regler vedrørende idrettsarrangementer og andre aktiviteter av ideell og samfunnsnyttig art. 
Selskapet skal kun ha ideelle eiere, som idrettslag med mer. 
 
 

§ 4 
Aksjekapitalen er kr 1 800 000 fordelt på 1800 aksjer a kr 1 000 som er fullt innbetalt og lyder på 
navn. Aksjene kan kun eies av klubber som er medlem av Oslo Cyklekrets per 19.03.2013, organisert 
under Norges Cykleforbund NCF. Klubbene som tilbys å eie må ha representasjonsrett etter NIFs lov | 
10-3. 
  
Alle eiere skal delta aktivt i driften av Styrkeprøven AS og fremme interessen for Styrkeprøven. 
 
 

§ 5 
Stiftelsen OCK skal motta 25 prosent av overskuddet fra driften av rittet Styrkeprøven, så 
fremt egenkapitalen i selskapet er på over 15 prosent av selskapets omsetning. 
 
 

§ 6 
Det er ikke anledning til å stille aksjer som sikkerhet for gjeld. En aksjonær plikter å gi styret 
underretning dersom han blir gjenstand for tvangsforfølging. Dersom en aksjonær ønsker å 
overdra/selge aksjer, har andre aksjonærer forkjøpsrett. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte 
seg av forkjøpsretten, skal aksjene fordeles forholdsmessig i forhold til tidligere aksjebesittelse. Hvis 
en eller flere aksjer ikke lar seg fordele ved benyttelse av denne metode, foretas fordeling ved 
loddtrekning. Selskapet selv kan velge å kjøpe opp til 10 % av aksjene dersom andre kjøpere som 
beskrevet ovenfor, ikke er aktuelle. Aksjer i selskapet kan ikke selges til ”ikke ideelle” eiere (ref. § 3). 
Aksjene skal ikke kunne selges fritt som en spekulativ aksje og omsetning av aksjen forutsetter derfor 
en revisorstyrt nøktern verdivurdering som ivaretar selskapets ideelle målsetting beskrevet i § 3. 
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§ 7 

De som ønsker å selge aksjer skal gi skriftlig underretning til styrets leder, som ved 
rekommandert brev eller bekreftet mottatt e-post, setter en frist til de øvrige aksjonærene på 
30 dager til skriftlig å si i fra om de vil gjøre retten gjeldende, og kjøpesummen må betales eller 
deponeres innen ytterligere 1 måned. Styret avgjør hvilket beløp som eventuelt skal deponeres. 
Fristen gjelder fra det rekommanderte brev postlegges. 
 
 

§ 8 
Selskapet skal ledes av et styre på syv til ti medlemmer som velges for 2 år av gangen. Ved første 
gangs valg velges tre styremedlemmer for ett år. Dette skjer etter loddtrekning. Alle aksjonærer med 
eierandel på over 10 prosent har rett til å være representert i styret. Varamedlemmene velges for 1 
år av gangen. Styret kan meddele prokura. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av 
styremedlemmene er til stede. Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med et av de øvrige 
styremedlemmene. 
 
 

§ 9 
Den ordinære generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av mai måned. 
Innkallingen skjer med 14 dagers skriftlig varsel. Generalforsamlingen skal behandle spørsmål om: 
 

1. Styrets beretning, fastsetting av resultatregnskap og balanse. 
 

2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, og om 
utdeling av utbytte. 

 
3. Valg av styre. 

 
4. Fastsettelse av styrets honorar, samt godkjennelse av revisors godtgjøring. 

 
5. Vedtak om støtte til aktivitet eller andre former for direkte støtte eller sponsorstøtte fra 

selskapet skal fattes av generalforsamlingen. 
 

6. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen. Forslag som ønskes 
behandlet på ordinær generalforsamling må være innkommet minst 2 måneder før 
generalforsamlingen avholdes. 
Utdeling av utbytte skal under normale driftsforutsetninger ikke skje dersom 
egenkapitalandelen er/blir under 15 prosent av selskapets omsetning. Dette skal sikre driften 
gode forutsetninger. Utbytte som utbetales aksjonærene skal benyttes til ideelle formål i 
henhold lover og regler i Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund. 

 
 

§ 10 
For øvrig vises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 
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Kommentar: 
Paragraf 4 skal sørge for at alle store eiere har rett til å være representert i styret. Hvordan dette skal 
formuleres må avgjøres når man ser hvor mange eiere selskapet vil ha og hvem dette er. Det tas også 
generelt forbehold om andre mindre tekstendringer 


