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VEDTEKTER 
 

 
§ 1  Selskapets navn er NHV-prosjekter AS. 
 
§ 2  Selskapets forretningskontor er i Frogn kommune. 
 
§3 Selskapets hovedformål er å etablere og drive et nærmiljøanlegg og aktivitetsområde 

med kunstis på Nordstranda og Husvik vels område. Selskapet har ikke som formål 
økonomisk vinning for aksjonærene. Et eventuelt overskudd vil tilbakeføres til nevnte 
nærmiljøanlegg og aktivitetsområde.  

  
§ 4  Selskapets aksjekapital er på kr 30 000,- likt fordelt på 30 aksjer.  

 
 

§ 5 Selskapets styre skal ha inntil fem medlemmer. Styret velges for to år av gangen. 
Inntil 50% av styremedlemmene skal velges av Nordstranda og Husvik vel sitt styre, 
de resterende velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. 
Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal leder ha dobbeltstemme. 
 

§ 6 Selskapets firma tegnes av styret i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 
 

§ 7  Ved overdragelse av aksjer skal de øvrige aksjonærer ha forkjøpsrett. Aksjene 
fordeles i henhold til den tidligere aksjebesittelse. Melding om kjøpstilbud skal gis 
styret skriftlig. Styret varsler deretter straks de berettigede pr. rekommandert brev. 
Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det 
foreligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, 
må skjønn være begjæret innen den samme frist som er fastsatt for å gjøre 
forkjøpsretten gjeldende. Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er ti dager fra 
det tidspunkt styret ved rekommandert brev sender melding til de øvrige aksjonærene 
om overdragelsen. 
Løsningssummen må deretter betales innen en måned etter at beløpet er endelig 
fastsatt. 

 
§ 8 Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets godkjennelse. Transport av aksjer er således 

ikke gyldig før styret har godkjent transporten med påtegning på aksjene. Alle aksjene 
skal ha påtegning om denne bestemmelse. Mer enn 50 % av aksjene skal til enhver 
tid være eid av Nordstranda og Husvik vel og/eller det offentlige. Styret i NHV-
prosjekter as skal nekte overdragelse av aksjer i selskapet dersom overdragelsen vil 
medføre brudd på bestemmelsene i vedtektene. 

 
§ 9 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. 

Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med to ukers varsel. Innkallelsen skal 
angi de saker som skal behandles. Forslag fra aksjonærene må, for å komme med til 
behandling på generalforsamlingen, være innlevert til styrets leder senest 14 dager 
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før generalforsamlingen avholdes. Generalforsamlingen ledes av styrets leder 
dersom ikke annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje en 
stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. 

 
§ 10 På den ordinære generalforsamlingen skal det behandles: 
 

1. Styrets årsberetning 
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 
3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor. 
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den 

fastsatte balanse. 
5. Valg av styre og eventuelt revisor. 
6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under 

generalforsamlingen. 
 

§ 11 Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes til fylkeskommunen hvor 
aksjeselskapet er registret. 

 
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når 

aksjonærer som representerer minst 10% av aksjekapitalen krever det. 
 
§ 13 Ved eventuell oppløsning/avvikling av selskapet, skal eiendeler og netto formue tilfalle 

et idrettslig formål som nevnt i §3. 
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