
Sak til årsmøte i Asker Skiklubb 27. mars 2019  

 

Sak 6 – Innkomne saker og forslag 

Sak 6 a Føyka – Drengsrud 

 

Sak 6 a - 4 

Undertegnede ønsker at Årsmøtet skal vurdere følgende 2 saker: 

 

1. Møteleder Olav Andenæs sin ledelse av Årsmøte 2018 der han avviste at Klubbens 

øverste organ skulle kunne ha en innflytelse på hvem som skulle velges inn i Asker Skiklubbs 

forhandlingsutvalg i forbindelse med forhandlinger med Asker kommune vedrørende en 

eventuell flytting til Drengsrud. 

 

I ettertid har Olav Andenes informert det nye Styret i Asker Skiklubb og Adm. at dette var 

taktikkeri overfor Årsmøte og medlemmene og avtalt i forkant av Årsmøtet med Styreleder. 

 

Er dette en fremgangsmåte verdig for Asker Skiklubb som Årsmøtet finner akseptabel og 

stiller seg bak? 

 

Forhandlingsutvalget 

2. To av medlemmene vil etter Forvaltningslovens kapittel 11 om Ugildhet § 6 

(habilitetskrav) være inhabile. 

 

b.   

• når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken. 

• Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 

tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på 

om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen 

som han har nær personlig tilknytning til. 

• Det skal også legges vekt på ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

 

Ugildhet vil kunne inntre etter samme paragraf 2.ledd, dersom man har personlig omgang 

f.eks. familiesammenkomster med jevnt mellomrom kan være nok til at vedkommende blir 

inhabil. 

 

Olav Andenæs er onkel til Kristine Andenæs som Asker kommunes prosjektleder 

for Elvely/Føyka og samtidig medlem av AK s forhandlingsutvalg. 

 

Finner Årsmøtet at det var klokt og til beste for Asker Skiklubb? 

 

Dernest om det var redelig av møteleder å avvise forslag fra Årsmøtet 2018 

om at “salen“ skulle stemme over forslag på andre medlemmer til Forhandlingsutvalget enn 

de Styret på forhånd hadde foreslått? 

 

Dette kunne i praksis betydd at Olav Andenæs ikke hadde blitt valgt. 

Er dette en fremgangsmåte som Asker Skiklubb er komfortabel med og Årsmøtet 

kan anbefale og akseptere? 

 



Harald Kverne - ansvarlig for a/s Selvaags største prosjekter og hovedansvarlig for Høn-

Landås utbyggingen i Asker kommune. 

 

Selvaag vil kunne være en aktuell aktør i en fremtidig utbygging av Elvely/Føyka og må ikke 

sitte i denne type forhandlingsutvalg. 

 

Forvaltningsloven er særdeles klar her og anbefaler ikke denne form for dobbeltrolle. 

 

Er gyldigheten av de 2 valgene foretatt av Styret i tråd med god almen skikk i forbindelse 

med oppnevnelse til et så betydningsfullt forhandlingsutvalg som vil kunne ha avgjørende 

betydning for Asker Skiklubbs økonomi og fremtidig posisjon som samfunnsaktør i Asker? 

 

Med vennlig hilsen 

Nils H. Flaaten 


