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Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2019 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Haugsbygd IF. 
Årsmøtet holdes på Vang skole (i Aula) den 31. oktober kl 1900. 

Dagsorden: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling og saksliste 
3. Velge ordstyrer, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen 
4. Innlemme Ringkollen Jibbers i Haugsbygd IF 

 
 

Øystein Olsen 
Leder HIF 

 
 

Vedlagt innkallingen følger: 
- Saksinformasjon til sak 4 

• Om forutsetningene for sammenslutning av Haugsbygd IF/Ringkollen Jibbers. 
• Opprettelse av gruppen Haugsbygd brett og alpin 
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Sak 4 – Innlemme Ringkollen Jibbers i Haugsbygd IF 
Styret i HIF viser til vedtak i ordinært årsmøte den 9. april 2019 vedrørende henvendelsen fra 

Ringkollen Jibbers om en sammenslutning av foreningene. I praksis ved at Ringkollen Jibbers 

blir en gruppe i Haugsbygd IF. Foreløpig navn på gruppen er HIF Brett og alpin. 

Vedtaket fra ordinært årsmøte: 

«Årsmøtet i Haugsbygd IF godkjenner sammenslutningsplanen som skal føre frem til at 

Ringkollen Jibbers blir en gruppe i HIF. Årsmøtet anser at tidspunktet for ekstraordinært 

årsmøte først kan fastsettes når forutsetningene er oppfylt. Det er sterkt ønskelig, men ikke 

avgjørende, at dette skjer i juni 2019.» 

 

Styret har fulgt opp og forberedt saken i dialog med Jibbers. Det er lagt ned en imponerende 

innsats av styret for Jibbers, og forutsetninger som ble presentert i april anses å være 

oppfylt. 

Styret i HIF behandlet saken den 7. oktober og vedtok at den legges frem for et 

ekstraordinært årsmøte innen utgangen av oktober. Det er årsmøte som må godkjenne 

organisasjonsendringen som styret nå anmoder om å gjennomføre. Positiv anbefaling er 

basert på at styret mener forutsetningene er på plass for en tilfredsstillende drift av gruppen 

og anlegget på Ringkollen. 

Det vi bli gitt mer utdypende detaljer i årsmøtet om forhold vedrørende: 

• Overtakelse av disposisjonsrett til selve bakken – Ringkollen Parken 

o Herunder; overtakelse av alt teknisk anlegg, maskiner og bygningsmasse etc. 

• Finansieringsplaner for investering og drift 

o Driftsstøtte fra Ringerike kommune 

o Prosjektgaver fra Sparebankstiftelsen Ringerike Hadeland 

• Driftsavtale med Ringkollen alpin AS 

Videre vil det bli orientert om den nye gruppens aktivitetsplaner på kort og lang sikt. 

Forslag til vedtak: 

Ekstraordinært årsmøte i Haugsbygd IF godkjenner opprettelsen av gruppen Haugsbygd 

Brett og alpin. Organisasjonsplan oppdateres i tråd med dette. Styret gis fullmakt til å 

gjennomføre alle formelle og praktiske sider ved at den nye gruppen overtar Ringkollen 

Jibbers straks de har vedtatt oppløsning. HIF hovedstyret godkjenner gruppestyret og 

gruppen gis tilsvarende fullmakter som de øvrige gruppene i HIF – bl a vedr treningsavgifter.  

_______________________ 

Nedenfor følger innhold fra den opprinnelige saken fra det ordinære årsmøtet i april ’19. 
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Utdrag av søknaden og plan for sammenslutning. 

” Søknad om opptak i Haugsbygd IF 
Ringkollen Jibbers er i dag et eget idrettslag under skiforbundet og brettforbundet (snowboard, skate 
og surf). Klubbens hovedaktivitet knyttes i dag til Ringkollen parken sitt tilbud for snowboard og 
freeski vinterstid, men vi har og noe aktivitet i barmarksesongen. Vi har ca 60 betalende medlemmer i 
dag, og ca 60% er ungdom eller barn. Vedtekter, regnskap og årsmøtereferat for 2018 finnes vedlagt 
denne søknad. 
    
Ringkollen Jibbers representerer en liten men vital og voksende klubb, som har store ambisjoner for 
videre utvikling. Vi håper dere ser positivt på vår søknad, og våre ressurspersoner vil selvsagt bidra 
etter beste evne til en fruktbar utvikling av Ringkollen jibbers og Haugsbygd IF videre sammen. 
  
Vi har sikret oss et bredt utvalg ressurspersoner i klubben som er villige til å ta ansvar i de store og 
spennende oppgavene vi står ovenfor.”  

 

Sammenslutningsplan 

Hensikt:  

Denne sammenslutningsplanen danner grunnlag for beslutning på årsmøtet i hhv Ringkollen Jibbers 

(orgnummer 918 452 796) (i det videre ”Jibbers”)(overdragende forening) og Haugsbygd IF 

(orgnummer 983 980 678 i det videre ”HIF”)(overtagende forening). Denne planen beskriver  

- bakgrunnen for ønsket om overdragelse,  

- hva som skal overdras fra Jibbers til HIF, 

- hvordan overdragelsen skal gjennomføres,  

- når den skal skje,  

- forutsetninger for overdragelsen 

- konsekvensene av en overdragelse. 

Denne sammenslutningsplanen basere seg på at Jibbers (overdragende forening) overdrar sin aktivitet 

til HIF (overtagende forening).  

Hva skal overdras 
Det som skal overdras fra Jibbers er medlemmer, verdier og sportslige aktiviteter.  Det er forventet at 

Jibbers avvikles som forening når en overdragelse er gjennomført. Vedlagt til denne planen ligger en 

oversikt av verdiene som blir overdratt til HIF samt Jibbers siste oppdaterte medlemsliste. 

Hvordan skal overdragelsen gjennomføres 
Haugsbygd IF vil opprette en egen gruppe underlagt Hovedstyret i HIF.  Navnet på den nye gruppen er 

foreslått å være”Alpin og Brett”. En overdragelse av aktiviteten, verdier og medlemmer i Ringkollen 

jibbers vil skje til ”Alpin og Brett”.  Det blir opprettet et eget styre i den nye gruppa (dette skjer på et 

ekstraordinært årsmøte i Haugsbygd IF. Det er rimelig å anta at styret som velges i Jibbers på ordinært 

årsmøte i mars 2019 kan og vil fortsette i styret i den nye gruppa).  Alle medlemmene i Ringkollen 

Jibbers meldes kollektivt over til Haugsbygd IF.  En overgang av medlemsskap fra Jibbers til HIF, vil 

likevel skje på frivillig basis ved at enkeltmedlemmer kan melde seg ut av Jibbers før praktisk 

overdragelse blir utført.  Det er en målsetting at medlemmene i Jibbers er innmeldt i HIF innen 

1.6.2019. 
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Tidspunkt for overdragelse 

Det planlegges med at årsmøtene i HIF og Jibbers er gjennomført innen 15. April 2019, og gitt at 

årsmøtene godkjenner denne sammenslutningsplanen, planlegges det for at overdragelse er 

gjennomført innen 1.6.2019.  Jibbers vil opphøre som forening på samme tidspunkt. 

Forutsetninger for overdragelsen 

Følgende forutsetninger ligger til grunn for en overdragelse: 

- Alle verdier som finnes i Jibbers ved tidspunktet for overdragelse, skal overføres og i sin 

helhet benyttes til medlemmenes beste i den nye undergruppen Alpin og Brett. 

- Jibbers ivaretar og gjør opp alle sine forpliktelser overfor sine medlemmer, leverandører og 

samarbeidspartnere innen opphør. 

- Undergruppen Alpin og Brett får samme rettigheter og plikter som de andre undergruppene 

i Haugsbygd IF. 

- Jibbers sender ut et kreditorvarsel og oppgjør av eventuelle forpliktelser skal skje med de 

midlene Jibbers disponerer ved overdragelsestidspunktet.  

- HIF skal gjennomføre et ekstraordinært årsmøte innen 1.6.2019 og på dette ekstraordinære 

årsmøtet skal det som et minimum velges styre til Alpin og Brett, oppdatert organisasjon 

skal vedtas og nødvendige vedtektsendringer vedtas. 

- Buskerud Idrettskrets skal informeres om sammenslutning innen 15.6.2019 

Avslutning 

Denne planen er basert på den kunnskapen styrene i de foreningene har pr 15. Mars 2019.  Begge 

styrene ønsker at denne planen skal vedtas og at Jibbers skal overdras til Haugsbygd IF. 

 

Dokumentet er vedtatt på ordinære årsmøter 2019 i hhv Ringkollen Jibbers og HIF. 


