Stadionfondet Nybergsund AS
Nå trenger vi virkelig din hjelp – lån klubben penger til god rente,
samtidig som du bidrar til å redde klubben fra nedleggelse.
Redningsaksjonen for å sikre fortsatt drift i Nybergsund IL – Trysil er inne i en avgjørende fase og nå trenger vi hjelp fra alle som er glad i klubben og vil bidra til å sikre fotballtilbudet til 3-400 barn, ungdom og
voksne. Går klubben konkurs, vil hele idrettslaget rammes:
• skigruppa med lysløype
• akebakke, hoppbakke
• yngres avdeling;
• 2 microlag
• 2 minilag,
• 2 gutter 16-lag (de eneste i Trysil)
• seniorlagene i både 2., 3. og 5. divisjon
• fotballtilbudet på Trysil videregående skole
• fortsatt drift av «Sundethallen» virker nesten umulig fordi klubben bidrar med opp mot 50% av
leieinntektene
• viktige anlegg for framtidens satsing på idrettsturisme i Trysil
• sentrale tilbud for bolyst og trivsel for kommunens innbyggere, herunder både sportslige
og arrangementsmessige
En ny klubb må starte med sitt A-lag i 5.divisjon. At en ny klubb skal klare å drifte
Nybergsund stadion samt gi store nok leieinntekter til Sundethallen, virker nesten umulig.

Derfor er det NÅ det må skje!

«Hjelpepakken» til Nybergsund IL – Trysil har vi døpt

Stadionfondet Nybergsund AS
Stadionfondet Nybergsund AS
Stadionfondet Nybergsund AS vil bli etablert som et aksjeselskap med formål å stille nødvendig lånekapital til disposisjon for å sikre driften/refinansiering av Nybergsund IL – Trysil.
Det er viktig å presisere at lånekapitalen ikke kan nyttes til anleggsfinansiering/kjøp av spillere og selskapets vedtekter
kan ikke endres uten samtykke fra långiverne.

Etablering av aksjeselskapet
Målsettingen er at 5-7 sentrale næringsaktører går sammen og stifter selskapet med en aksjekapital
på min. kr 30.000,-. Aksjeselskapet vil deretter fungere som «bank». Aksjeselskapet vil deretter fungere som

«bank» og med målsetting om så lave driftskostnader som mulig.

Bedrifter og enkeltpersoner låner penger inn til Stadionfondet Nybergsund AS og får et gjeldsbrev. Aksjeselskapet
låner deretter pengene inn til Nybergsund IL – Trysil, med en avtalt rente og fastsatt tilbakebetalingstid. Løsningen vil
også gi klubben tid og muligheter for å omstille seg på evt. noe lavere inntekter i framtiden.

Stadionfondet Nybergsund AS har som målsetting å sikre at
Nybergsund IL – Trysil kan låne kr 2.500.000,Årsaken til at Nybergsund IL – Trysil må tilføres ny kapital
Selv etter en vanskelig gjeldssaneringsrunde i 2011, er ikke forutsetningene for en forsvarlig og langsiktig drift av
Nybergsund IL – Trysil på plass.
Det er flere årsaker til dette, men en av de viktigste grunnene er at ikke alle målsettinger for gjeldssaneringsprosessen
kom på plass i 2011.
Hele gjeldssaneringsprosessen ble ikke sluttført som forutsatt, fordi vedkommende som ledet prosessen døde. Klub-

ben forsøkte å følge opp, men til tross for det, manglet ca. kr 500.000,- av det inntektsmål man i fellesskap
hadde satt seg. Underskudd i driftsresultatet for 2011 ble derfor en realitet.

Egenkapital
Det er viktig å merke seg at det er tilgangen på likvide driftsmidler som er Nybergsund IL – Trysils hovedutfordring.
Som regnskapet viser, er egenkapitalen pr. 31.12.2011 kr 5.420.643,-.

Stadionfondet Nybergsund AS
Etter et informasjonsmøte i Kommunestyresalen 15. juni 2012 hvor mange næringsaktører i Trysil var inviterte til en
«idédugnad» , var konklusjonen at konseptet Stadionfondet Nybergsund AS er den mest realistiske veien å gå for å
sørge for at klubbens framtidige drift kan sikres.

Premisser for løsningen/stiftelse av aksjeselskapet
• Innlån av kapital er ikke knyttet til å være aksjonær, og minimum innlånsstørrelse settes til kr 10.000,-.
• Alle långivere behandles likt med samme rente og nedbetalingstid. Innlån gis som gjeldsbrevlån, uten
sikkerhet i anleggsmidler eller annen form for sikkerhet.
• Rente på innlån settes til 3 mnd. NIBOR + 2%.
• Nybergsund IL – Trysil gis avdragsutsettelse i 3 år fra lån etableres og lån skal være nedbetalt
innen 15 år fra låneopptaket skjer.
• Renter/avdrag betales etterskuddsvis pr. kvartal.
• Utbetaling av lån til Nybergsund IL – Trysil kan starte når 2 mill. kroner er innbetalt til selskapets konto.
Utbetaling forutsettes at det samlet forefinnes forpliktende låneavtaler på til sammen kr 2.500.000,og med seneste innbetalingsdato 27.12.2012.

Det er mange gode grunner for å bidra med lån inn til
Stadionfondet Nybergsund AS
Vi vet at gode anlegg er en betingelse for å beholde ungdommen i idrettsmiljøer. Hvor mange ville ha drevet med
alpint uten heiser? Hvor mange ville ha valgt fotball uten «Sundethallen» og kunstgressbanen på Nybergsund stadion?
Vi driver viktig forebyggende ungdomsarbeid. Og er sikre på at vi har spart, og vil spare, samfunnet for flere ungdommer på skråplanet, noe som både gir store menneskelige og økonomiske gevinster. Det er viktig for unge å være
sammen med venner og ha dyktige ledere og trenere. Vi skaper et trygt miljø hvor de blir sett og motivert, lærer gode
holdninger og vaner. På møte etter møte har vi proklamert at dersom vi klarer å holde ungdommene inne i fotballmiljøet til og med junioralderen, har de fått med seg en viktig ballast uansett om de slutter, fortsetter i 5.divisjon, 4.divisjon eller satser høyere. I samarbeid med Trysil videregående skole har vi startet et fotballakademi hvor de ivrigste kan
få ekstra med treninger i «Sundethallen» under kyndig ledelse.
Nå må de første sportslige målene være å bli best mulig i 2.divisjon. Skulle vi bli aller best, vil vi ikke få lisens før vi
har konsolidert den økonomiske stillingen og dessuten legger fram et troverdig budsjett, resultatmessig og likviditetsmessig. Får vi lisens igjen, får vi det fordi vi er økonomisk sterke nok og har god nok kontroll.
Dette betyr at de som redder kunstgrasbanen med undervarme, fyringsanlegg, lys og tribuneanlegg IKKE risikerer
hverken å bli satt til ansvar eller under press for å ruste opp Nybergsund stadion dersom den i framtida ikke skulle
tilfredsstille NFF’s krav til spill i Adeccoligaen.
Det er det i så fall klubben selv som må ordne opp i dersom den finner å ha økonomi til det!

Med optimisme for fotballen i Trysil!
Nybergsund IL - Trysil
E-post: amdahl@online.no
Telefaks: 62 45 34 21 • Telefon 907 39 018
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Stadionfondet Nybergsund AS
SELSKAPETS VEDTEKTER - FORSLAG
§ 1.

Selskapets foretaksnavn skal være STADIONFONDET NYBERGSUND AS

§ 2.

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Trysil kommune

§ 3.

Selskapets formål er å stille nødvendig lånekapital til disposisjon for å sikre driften/refinansiering
av Nybergsund IL – Trysil.
Lånekapitalen skal ikke nyttes til anleggsutbygginger/kjøp av spillere o.l.

§ 4.

Aksjekapitalen skal være på kr. 30.000,-

§ 5.

Aksjens pålydende skal være kr. 1.000,-

§ 6.

Selskapets styre skal ha fra 1 til 3 medlemmer.

§ 7.

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med
angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling
avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8.

Årsberetningen, årsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig
med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet.
Anvendelse av overskudd/underskudd.
Valg av styre og ev. revisor.
Vedtektsendringer.
Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.
Evt. overdragelse av aksjer. Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra styret. Selskapets styre
kan nekte overdragelse av aksjene dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil medføre brudd
på bestemmelsene i vedtektene.

§ 10. Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig
og innsendt styret innen 7 dager før ordinær generalforsamling.
§ 11. Aksjene skal ikke registreres i Verdipapirregisteret jf aksjelovens § 2-2.)

