Asker, den 20. mars 2019

NOTAT/ORIENTERING TIL ÅRSMØTET:
- FORHANDLINGSPROSESSEN VEDR FØYKA-DRENGSRUD.
Asker Skiklubbs styre godkjente 6. mars 2018 forhandlingsmandat og oppnevnte
forhandlingsutvalg for forhandlinger med Asker kommune vedr Føyka-Drengsrud,
betinget av positivt årsmøtevedtak om å gå i forhandlinger. Mandat og utvalg ble
presentert for Årsmøtet 21. mars 2018 som godkjente at styret gikk i forhandlinger med
kommunen.
Styret kompletterte forhandlingsutvalget ved å oppnevne ett styremedlem til utvalgets
avsatte plass for styrerepresentasjon på styrets konstitueringsmøte 4. april 2018.
Forhandlingene på utvalgsnivå, som er unntatt offentligheten, startet primo mai-18 og er
per dato formelt ikke avsluttet.
Forhandlingsutvalget har i perioden mai-18 til 4. mars 2019, gjennomført 13 møter med
Asker kommune, i tillegg til et tilsvarende antall interne forberedelses/planleggingsmøter, samt befaringer til referanseanlegg. Formann, med møterett i
utvalget, har deltatt på de fleste utvalgsinterne møtene.
Styret er holdt løpende orientert om forhandlingsprosessen og har opprettholdt det som
fast agendapunkt på samtlige styremøter, hvor styrets representant har redegjort for status.
I tillegg har det i perioden vært gjennomført 3 lengre møter mellom styre og utvalg for
mer omfattende orientering og diskusjon. For styret har informasjonen vært
tilfredsstillende, selv om det forhold at den har vært unntatt offentligheten medfører at lite
er informert utenfor styre og utvalg.
Ved Årsmøtet i mars-18 var forventningene at forhandlingene ville være avsluttet innen
utgangen av 2018. Det har ikke holdt stikk. Først i des-18 ble det på utvalgsnivå nådd en
prinsipiell enighet om struktur og materielt innhold for en avtale. I desember ble også en
oppdatert mulighetsstudie for Drengsrud offentliggjort via Asker kommunes nettsider og
media.
Utvalgsarbeidet i 2019 har medgått til forhandlinger om vilkår/betingelser og til å utforme
avtaletekst med vedlegg samt delta på møter med styret. I arbeidet med kvalitetssikring og
utforming av avtaletekst har utvalget i 2019 fått innvilget bruk av ekstern advokat med
spesialkompetanse på eiendomstransaksjoner.
I møtet mellom styre og utvalg, 28. februar 2019, var det en erkjennelse av at det fortsatt
gjenstod vesentlige forhandlingspunkter og at det var lite sannsynlig, eller et selvpålagt
mål, at et endelig forhandlingsresultat skulle bli ferdig til kommende Årsmøte i mars-19.
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4. mars ble det overraskende vending i saken og det ble oppnådd muntlig enighet på
utvalgsnivå. Styret og forhandlingsutvalg ble innkalt til møte for gjennomgang av avtale
19/3 og styret ble innkalt til styremøte i forlengelse av møtet mellom utvalg og styre.
Styret mottok lørdag 17/3 avtalens dokumenter med vedlegg hvor den muntlige enigheten
var nedtegnet med noen mindre mangler av mest språklig karakter for gjennomlesning for
spørsmål, kommentarer og forberedelser til møtene 19/3.
Styret fikk 19/3 en innledende orientering fra utvalget før møtet gikk gjennom alle
avtalens sider og relevante vedlegg, punkt for punkt, og styret fikk besvart alle sine
spørsmål og kommentarer før etterfølgende styremøte overtok.
Planen er at avtaleforslaget det er oppnådd enighet om på utvalgsnivå offentliggjøres 26.
mars for politisk behandling primo april.
Styrets slutning 19/3-19:
Styret takker forhandlingsutvalget for et krevende, stort og solid nedlagt arbeid. Avtalen
synes å være godt kvalitetssikret og ivaretatt klubbens muligheter og risikoer på en klar
og trygg måte. Forhandlingsmandatets temaer er relevant adressert.
Styret har fra den korte tiden hvor avtaleteksten ble ferdig med de siste endringer, ikke
hatt tid til rådighet til en etterfølgende grundig evaluering i styrekollegiet. Styret
anbefaling er imidlertid at avtalen legges frem for behandling av nødvendige Årsmøter
etter politisk behandling og innen utløpet av avtalens gyldighet.
Styret vil orientere om utvikling og status for Årsmøtet.

For styret i Asker Skiklubb,
_______________________
Didrik von Hafenbrädl

