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Forslag til årsmøte i Asker Skiklubb 17. juni 2020
Fra Unn Orstein
Forslag:
6e)
«Årsmøtet gir Hovedstyret en bekreftelse på at Asker Fotballs gjeld til Asker
Skiklubb, beskrevet i mange årsrapporter, reduseres til 0,6 millioner kroner.»
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
«Hovedstyret fraråder Årsmøtet å låse gjelden til et bestemt nivå. Spesielt også når forslaget
ligger svært lavt. Videre vil fastsettelse av gjelden virke uheldig i forhold til den videre
prosessen. Dette må overlates til Hovedstyret.»
Begrunnelse for forslaget og bakgrunnsinformasjon
Hovedpunkter
• Viktig å legge saken bak seg og gå videre – en sak som har vært vanskelig i 20 år.
• 2005 avtalen er utdatert og ny avtale er viktig å få på plass som regulerer de praktiske
forholdene mellom ASK og AF i tillegg til NIFs lovverk for allianselag.
• Asker Skiklubb nedjusterer den gamle forventningen om krav for 2010 – 2014 på 1,9
millioner kroner og senere økning til 2,9 millioner kroner.
• Asker Fotball har bestridt kravet med bakgrunn i en annen tolkning av avtalen.
• Gjeld og renter til Asker kommune ved investeringen i 2011 bør være ASKs ansvar - se
saken beskrevet i separat forslag til Årsmøtet 2020.
• Fotballens bruk av garderobebygget i 9 år har hatt en vesentlig verdi for Asker Fotball.
• En nedjustering av gjelden er nødvendig for å få en enighet.

Flere begrunnelser
• Organisering av fotball for divisjonsspill krever en relativ stor organisasjon med vanskelig
økonomi.
• Sammenligning med gruppene som drives av frivillige er vanskelig.
• Elitefotball i Asker har betydning for samfunnet og for Asker Skiklubb.
• Asker Fotballs innsats for gatefotball og regionalt samarbeid med andre klubber berømmes.
• Det er viktig for Skiklubben at det er en fotballstadion i Askerparken.
• Asker kommune har investert betydelige midler i anlegget (ca. 25 MNOK med
momskompensasjon). Garderobebygget er et idrettsbygg med dertil krav angående
leiekostnader.
• Mange grupper i Skiklubben har glede av stadion og Askerparken. Området er viktig for
uorganisert aktivitet
• Den kommunale avtalen om drift av Askerparken som omkranser stadion gir
inntekter/oppgaver som muliggjør 2 personer i driftsavdelingen på Føyka - som gjør driften
mindre sårbar og skaper bedre fag- og arbeidsmiljø.
• Allianseavtalen fra 2005 var antagelig moden for revisjon i 2011 og det kan være gode
grunner til å revurdere hvordan blant annet avskrivninger og fordeling av driftstilskudd har
vært håndtert. Men det har pr. i dag ikke vært mulig å enes om noe som er «riktig».

Historieoversikt
• Allianseavtale Asker Fotball/Asker Skiklubb ble inngått i 2000 og revidert i 2005
• Asker kommune/Asker Skiklubb avtale mars 2011 - ny fotballstadion for Adeccoliga spill.
• ASK eier 50 % garderobebygget, 75 % tribunen, 100 % VIP bygg og propanenergianlegg.
• Enighet om å starte reforhandlinger om ny allianseavtale i 2012.
• AFs uteblitte betalinger og akkumulert gjeld har vært hovedtemaet. AF betalte ikke sitt akonto beløp fordi det var uenighet om oppgjørets størrelse og tidvis anstrengt økonomi.
• ASK sa opp den økonomiske delen av alliansen avtalen pr 1. januar 2016 pga mislighold. AF
bestrider at ASK hadde hjemmel til å si opp avtalen.
• AF/ASK er fremdeles i allianse i henhold til NIFs lovverk – og det er vanskelig å forandre en
allianse.
• BDO revisjon av regnskapene i 2014 for perioden 2010-2014 resulterte i en gjeld på 1,89
millioner kroner. AF mener at en annen tolkning av avtalen reduserer gjelden.
• Ny allianseavtale fra 2 advokater ble forelagt ASK og AF styrene i juni 2019.
• Overaskende inkluderte avtalen en ettergivelse av gjelden til 1 millioner kroner nedbetalt
med 20 000 kr som månedlige beløp. Men beløpet var ikke diskutert internt i ASK eller
AF.
• Avtalen ble avvist av AF, primært pga av beløpets størrelse og AF ønsket dialog.
• Skiklubbens hovedstyre besluttet høsten 2020 at det er ønskelig med en årsmøtebeslutning
for å kunne redusere gjelden.
• Dialogen har «skåret» seg i 2019/2020 fordi ASKs styreformann har insistert på at
advokaten, som er gift med daglig leder, har vært involvert i saken de siste antatt ca. 5 år,
skal delta i dialogen. Asker Fotball har bedt om dialogmøter uten advokat.
• En positiv dialogen mellom ASK/AF har ikke startet og framstår i dag som låst.
Hovedprinsipper i forslag ny avtale – en anbefaling som bakgrunns informasjon – men
andre løsninger er mulig
• Ny leieavtale for drift av kunstgress som inkludere avsetning til nytt kunstgress basert på
den nye eie/leie avtalen med kommunen
• Leieavtalen justeres hvert år basert på reelle kostnader – som gir tilbakebetalinger eller
økte kostnader neste år.
• Leie Skiklubbens klubbhus og andre anlegg etter fastsatte priser som har vært praksis i
senere år. Nytt forslag - Skiklubben sender faktura til inkasso hvis betaling uteblir.
• Bidra til vedlikeholdsfond for Garderobebygget.
• Delta i rydning av gummigranulat og holde området søppelfritt.
• Betale for vanning av kunstgress, VA, strøm.
• Betale andel av brøytekostnader til vei.
• Kostnader til klubbavis et diskusjonstema i forhold til felles markedsarbeid/sponsorer
NB – Det er ikke nødvendig å være enig i alle begrunnelser og i oppsummeringen av de
viktigste poengene - for å stemme for forslaget. Jeg formidler så best jeg kan en kortversjon
etter samtaler med mange i den perioden jeg har sittet i Rådet (2015-2018) og i Hovedstyret
(2019/2020). Jeg deltok aktivt i den opprinnelige allianseavtalen i 2000 som styremedlem og
har derfor en relativ lang historie i saken i tillegg til 23 år med verv siste 32 år. Hilsen Unn
Orstein

