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SAMARBEIDSAVTALE 

mellom 

Norges Skiforbund, heretter NSF, og 
Trondheim kommune, heretter Kommunen  

 
vedrørende roller og ansvar 

etter tildeling av Ski-VM Nordisk 2025 i Granåsen, Trondheim 
 

 

1. BAKGRUNN 

Norges Skiforbund og Trondheim kommune har søkt FIS, Det Internasjonale Skiforbundet, om å 
arrangere Ski-VM Nordiske grener i 2025 i Trondheim. Avtalen som vil bli inngått med FIS etter 
tildeling av Ski-VM er heretter kalt Hosting Contract. 

Formålet med denne avtale er å regulere fordeling og gjennomføring av de rettigheter og plikter som 
i fellesskap tilligger NSF og Kommunen i henhold til Hosting Contract.  

 

2. FORDELING AV ANSVAR 

Med ansvar i denne avtale menes de rettigheter og plikter som partene har i henhold til Hosting 
Contract. Den part som er pålagt ansvar, skal utføre de plikter som dette innebærer, dekke kostnader 
og bære risiko knyttet til denne plikten.  

Ansvaret som NSF og Kommunen har i henhold til Hosting Contract skal fordeles med utgangspunkt i 
følgende prinsipp: 

1. Kommunen skal ha ansvaret for å bygge og stille til disposisjon et anlegg (permanente anlegg 
og provisoriske løsninger) godkjent  
av FIS og som tilfredsstiller alle de krav som følger av FIS tekniske manualer,  
Hosting Contract med vedlegg, og eventuelle vilkår som senere vil bli stilt av FIS med 
hjemmel i Hosting Contract. TK og NSF skal sammen skal føre dialog med FIS om eventuelle 
nye krav, jfr. Hosting Constract punkt 2.3 

2. NSF skal ha ansvaret for gjennomføring av selve arrangementet som tilfredsstiller  
alle kravene fra FIS. 

Gjennomføringen av arrangementet omfatter også provisoriske løsninger nærmere beskrevet i 
vedlegg 1. 

 

3. ORGANISERING 

Ski-VM arrangeres på grunnlag av Hosting Contract undertegnet av NSF og Kommunen.  Den 
nærmere arrangementsmessige gjennomføringen av Ski-VM gjøres av LOC på vegne av NSF, heretter 
kalt Selskapet (arrangørselskapet Ski-VM Trondheim 2025 AS). Selskapet eies av NSF med 60%, Sør-
Trøndelag Skikrets med 30% og Kommunen med 10%.  
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Partene er enige om overskuddsfordeling fra arrangementet iht. vedlegg 2.  

Det inngås aksjonæravtale vedrørende Selskapet som også skal omfatte øvrige aksjonærer.  

Selskapets styre skal bestå av inntil 7 medlemmer. Generalforsamlingen velger styrets medlemmer 
inkludert styreleder. 

Partene er videre enige om å sørge for at Selskapet skal ha en Hovedkomité (Advisory Board) med 
inntil 15 medlemmer med mindre partene blir enige om noe annet. Hovedkomitéen er et rådgivende 
organ for styret (Executive Board). Hovedkomitéen møtes en gang pr tertial/ kvartal, for å få seg 
forelagt saker til uttalelse, samt en generell orientering om driften. 

Hovedkomitéen sammensettes slik: 

• Skipresident og visepresident 
• Kommunen utpeker inntil 3 medlemmer 
• Trøndelag fylkeskommune kan utpeke ett medlem 
• NSF kan utpeke inntil 4 medlemmer 
• Sør-Trøndelag Skikrets kan utpeke 2 medlemmer 
• Forsvaret kan utpeke ett medlem 
• Politiet kan utpeke ett medlem 
• Næringsforeningen i Trondheim kan utpeke ett medlem 

Hovedkomitéen ledes av Skipresidenten. 

Følgende saker skal forelegges Hovedkomitéen for uttalelse før styret fatter vedtak i saken: 

• Årlig budsjett/ regnskap 
• Rennprogram 
• Arena- og anleggsplan 
• Andre vesentlige beslutninger som styret eller FIS ønsker å drøfte med Hovedkomitéen 

I forbindelse med planlegging, forberedelse og gjennomføring av Ski-VM skal NSF, Kommunen og 
Selskapet samarbeide med FIS ved de organer FIS har definert i Hosting Contract. 

 

4. ANSVARSFORM MELLOM NSF, KOMMUNEN OG SELSKAPET, OG OVERFOR FIS 

I henhold til Hosting Contract er NSF og Kommunen solidarisk ansvarlig ovenfor FIS for alle 
forpliktelser partene har eller vil påta seg. Dette innebærer at ingen av partene, uten den andre parts 
skriftlige samtykke, kan påta seg nye forpliktelser overfor FIS, eller representere den andre part i 
kontakt med representanter fra FIS. 

Dersom FIS skulle gjøre et ansvar gjeldende overfor en av partene i Hosting Contract, kan den annen 
part kreve regress i henhold til alminnelige prinsipper etter norsk rett, jfr., pkt. 11.  

Stiftelsen av Selskapet innebærer ingen endringer i det grunnleggende ansvarsforholdet mellom 
partene i henhold til Hosting Contract og denne samarbeidsavtalen.  
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5. PROVISORIER 

Partene er enige om at det er formålstjenlig for fremtidige arrangementer i Granåsen og Trondheim 
at de faste anleggene i Granåsen bygges til et nivå tilpasset World Cup arrangementer i nordiske 
grener. For å tilfredsstille kravene i Hosting Contract vil oppgradering til VM gjøres ved provisoriske 
løsninger. 

Provisoriene knyttet til oppgradering av anleggene for å tilfredsstille kravene i Hosting Contract er 
Kommunens ansvar.  

Provisoriene knyttet til arrangementene, som seremoniplassen i sentrum av Trondheim, VIP-telt, 
publikums- og frivilligtelt, mobile storskjermer med videre, er NSFs ansvar.  

Provisoriene er nærmere regulert i vedlegg 1.  

 

6. KOMMUNENS PLIKTER 

Kommunen har ansvar for å stille anlegget til disposisjon i samsvar med de krav som FIS stiller i 
Hosting Contract med vedlegg. Med anlegget i denne avtalen, menes de faste anleggene i Granåsen 
bygd til et nivå tilpasset World Cup arrangementer i nordiske grener, samt de provisoriske løsninger 
som kommunen har ansvar for.  Eksempelvis de bygninger, radio- og TV-senter (IBC), 
hovedpressesenter (MPC), innretninger, løyper med videre som skal benyttes under Ski-VM. 
Anlegget kan bli endret som følge av endring i de tekniske krav fra FIS.  

Kommunens ansvar omfatter blant annet: 

• Bygging av idrettsanleggene med minimum den tilskuerkapasitet, permanent og midlertidig, 
som er angitt i VM-søknaden 

• Tilgang på vann og produksjonsutstyr som kan produsere snø 
• Konkurransearenaene klargjort med snø og løyper  
• Skipreparerings- og smørefasiliteter for deltakernasjonene 
• Tilrettelegging og brøyting av anlegget og parkeringsplasser 
• Bygging av Media Centre. Mediesenteret skal bestå av radio- og TV senter (IBC) og hoved 

pressesenter (Main Press Centre) ihht. kravene i Hosting Contract. Fra IBC skal det være 
kabler og forbindelser til alle kameraposisjoner. Refusjon av kostnader, blant annet fra 
vertskringkaster, skal tilfalle den part som har båret kostnaden. 

• Bygging av tilstrekkelig antall kommentatorbokser for de ulike øvelsene 
• Resultattavler i arenaene  
• Lysanlegg og kameraplattformer 
• Elektriske anlegg og telekommunikasjon 
• Fritt for all reklame i anlegget som strider mot FIS/ EBUs rettigheter 

Kravene til anleggets utforming skal reguleres nærmere i en egen Brukeravtale mellom Kommunen 
og Selskapet. 

Kommunen skal gi en regelmessig framdriftsrapport om byggingen av anleggene til NSF, og skal delta 
i Selskapets rapportering til FIS.   
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7. NSFs PLIKTER 

NSF har ansvar for planlegging, forberedelse og gjennomføring av alle aktiviteter som skal utføres i 
forbindelse med avvikling av Ski-VM. NSF overfører operativ gjennomføring av planlegging, 
forberedelse og gjennomføring til Selskapet.  

NSFs ansvar omfatter blant annet: 

• Planlegging og gjennomføring av sportslig del  
• Rennprogram 
• Seremonier i arenaene og i Trondheim sentrum 
• Innkvartering av deltakere, FIS representanter, akkreditert personell og publikum 
• Underavdeling av mediesenteret i Trondheim sentrum 
• Oppføring og drift av midlertidige studios 
• Bistand og tjenester til media 
• Transport  
• Sikkerhet 
• Akkreditering, adgang og parkering 
• Sanitær- og catering tjenester 
• Data- og tidtakingstjenester 
• Diverse tjenester iht. Hosting Contract. 

 

8. TILSKUDD FRA FIS 

I henhold til Hosting Contract skal FIS utbetale CHF 13.300.000 til Selskapet.  

Partene er enige om at alle inntekter som tilkommer arrangøren ytes til Selskapet.  

 

9. BRUK OG DRIFTSANSVAR AV ANLEGGET UNDER SKI-VM 

Kommunens skal stille anlegget vederlagsfritt til disposisjon for NSF/ Selskapet innen de frister som 
er angitt i Hosting Contract. 

Det skal inngås en egen avtale mellom Kommunen og NSF/ Selskapet om bruk av anlegget under Ski-
VM og prøve-VM. 

Partene er enige om at anlegget fra Kommunens side stilles til disposisjon for Selskapet preparert 
med snø og med det utstyr som anlegget har for sin vanlige bruk. Dette omfatter blant annet 
snøleggingsutstyr, tråkkemaskiner, datamaskiner, radioutstyr eller annet utstyr som partene blir 
enige om i Bruksavtalen. 

Driftsutgiftene som påløper for å stille anlegget til disposisjon med den standard som er beskrevet 
over, skal være Kommunens risiko.  
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10. SAMARBEID  

Partene skal samarbeide om planlegging, forberedelse og gjennomføring av Ski-VM. Partene påtar 
seg en gjensidig lojalitetsplikt til å arbeide for en kontinuerlig forbedring av de økonomiske 
rammebetingelsene for partene fra FIS sin side. Dette gjelder særlig i forhold til nye vilkår som FIS 
måtte fastsette med grunnlag i Hosting Contract.  

Likeså forplikter partene seg til å samarbeide om å sikre et kvalitativt godt mesterskap, samtidig som 
partene vil anstrenge seg for at anlegg, provisoriske løsninger og driftskostnader holdes på et 
nøkternt nivå slik at mesterskapet genererer et overskudd som skal benyttes til utvikling av 
skisporten nasjonalt og lokalt i henhold til denne avtalen. 

Partene har rett til innsyn i alle avtaler mellom NSF og arrangørselskapet og mellom Kommunen og 
arrangørselskapet. 

Partene skal for øvrig ha rett til innsyn i hverandres dokumenter som ansees nødvendige for å kunne 
kontrollere at denne avtale og Hosting Contract etterleves. Unntak fra dette gjelder for lovpålagt 
taushetsplikt.  

 

11. TVISTER 

Tvister skal søkes løst i minnelighet gjennom forhandlinger.  Fører ikke dette frem skal tvister løses 
ved søksmål for domstolene. Partene i denne avtalen vedtar Sør-Trøndelag tingrett som verneting for 
alle tvister som springer ut av avtalen. 

Denne avtalen og alle forhold mellom partene som har tilknytning til denne avtalen er underlagt 
norsk rett. I forholdet mellom kommunen og NSF skal Hosting Contract fortolkes i samsvar med norsk 
rett.   

 

 
Sted/Dato 

 

_________________________ 

 

For Norges Skiforbund      For Trondheim Kommune 

 

________________________     __________________________ 

Erik Røste, Skipresident      Rita Ottervik, Ordfører 
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VM PÅ SKI 2025 – VEDLEGG 1 TIL AVTALE MELLOM NSF OG TK 
OM PROVISORISKE LØSNINGER, JFR SAMARBEIDSAVTALENS 
PUNKT 6.   
 
PARTENES ANSVAR OG PLIKTER:  
Partenes ansvar reguleres i samarbeidsavtalens punkt 2 og 6, og partenes plikter reguleres i punktene 
7 og 8. Hensikten med dette vedlegget til avtalen er å konkretisere grensesnitt mellom partenes ansvar 
og plikter når det gjelder provisoriske løsninger.  
 
PROVISORISKE INSTALLASJONER UNDER VM (INKL. PRØVE-VM) i GRANÅSEN.  
 
Hovedprinsipp:  
Provisorier som er direkte knyttet til inntektsbringende eller kostnadsreduserende aktiviteter i 
forbindelse med gjennomføringen av VM 2025, besørges som hovedregel av NSF (LOC). Provisorier 
som er nødvendige for at det fysiske anlegget skal fungere som VM-arena besørges av TK.  
 

PROVISORIUM TK NSF (LOC) 

Mediesenter og parkering for TV-busser X  

Kommentatorbokser langrenn og hopp X  

Provisoriske tribuner langrenn og hopp (se note) X X 

Lyd og lys i arena X  

Storskjermer faste ( 2 stk )  X  

Storskjermer, transportable ( 2-3 stk )  X 

Smøreboder (inkl. transport, strøm, ventilasjon etc) og områder for 
smøretrailere 

X  

Hospitality-/ VIP-telt  X 

Publikums- og salgstelt  X 

Telt/ oppholdsrom/ fasiliteter for frivillige   X 

Leveranser av elektrisitet og IT  X  

Stillaser og kameraplattformer for HB X  

Toaletter og sanitærutstyr permanent bygget anlegg X  

Toaletter og sanitærutstyr VM-arrangement   X 

Gjerder og sperremateriell X  

Materiell for sport/ løype; gjerder, v-boards etc. (Se note)  X X 

Snøkanoner (supplering) X  
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SEREMONIOMRÅDE VED TORVET I TRONDHEIM 
Åpningsseremoni og medaljeseremonier under VM 2025 skal finne sted på Torvet i Trondheim.  
 
 

PROVISORIUM TK NSF (LOC) 

Scene og backstage  X 

Lyd- og lysinstallasjoner  X 

Gjerder og sperremateriell  X 

Leveranser av elektrisitet og IT   X 

Storskjermer  X 

Stillaser og kameraplattformer for HB  X 

Toaletter og sanitærutstyr  X 

Salgstelt, publikumstelt etc.   X 

 
 
Spesielt om tribuner:  
TK er ansvarlig for finansiering av provisoriske tribuner for å dekke et omforent og forventet behov 
for publikum, gjester og FIS, jfr erfaringene fra de foregående ski-VM i Norge og prognoser for 
billettsalg for VM 2025. Partene skal legge vekt på å unngå fordyrende overkapasitet. Dersom det 
skulle oppstå behov for utvidelse av tribunekapasiteten etter at billettsalget har startet basert på 
tidligere omforent behov, skal TK og LOC/NSF dele disse kostnadene 50/50. 
 
 Spesielt om materiell for sport/ løype; gjerder, v-boards etc:  
Trondheim kommune finansierer gjerder, v-boards etc. som er nødvendig for å gjennomføre 
konkurransene. NSF/LOC anskaffer, monterer, flytter og demonterer utstyret. Utstyr som benyttes til 
profilering av sponsorer eller samarbeidspartnere finansieres og monteres, flyttes og demonteres av 
NSF/LOC.      
 
Driftskostnader:  
Driftskostnader for de ulike provisoriene ligger hos eier av provisoriet - ref. tabell. Det samme gjelder 
prosjektering og administrasjon knyttet til etablering av provisoriene. Rydding, renhold og klargjøring 
for bruk av provisorier etter overlevering av anlegget og under VM besørges og finansieres av 
NSF/LOC.  
 
Behov for andre provisorier:  
Dersom det oppstår behov for andre provisorier enn de som er listet opp her, skal partene finne 
løsninger som ivaretar begges interesser på en balansert måte, hensyntatt de bestemmelser om 
provisorier som følger av samarbeidsavtalen og vedlegget her.  
 



SAMARBEIDSAVTALE VM 2025, VEDLEGG 2

Modell for fordeling av overskudd i LOC
Alle tall i hele 1000

Fra Til Kr % Kr % Kr % Kr %

0 20 000 10 000 50,0 % 3 000 15,0 % 4 000 20,0 % 3 000 15,0 % 100,0 %

20 000 40 000 11 000 55,0 % 0 0,0 % 6 000 30,0 % 3 000 15,0 % 100,0 %

40 000 60 000 11 000 55,0 % 0 0,0 % 5 000 25,0 % 4 000 20,0 % 100,0 %

60 000 + 70,0 % 0,0 % 15,0 % 15,0 % 100,0 %

Andel ved: 60 000 32 000 53,3 % 3 000 5,0 % 15 000 25,0 % 10 000 16,7 % 100,0 %

Nærmere om postene: 
NSF: rekrutteringsmidler til nasjonal skisport. VM hvert 15. år. Ski-Norge sitt VM
Etablering av nytt WC arr.selskap: aksjekapital i nytt WC selskap

Fond S-T Skikrets; aktivitetsfond for skisport i Trøndelag 

WC fond Granåsen; Fomålet for fondet er å være et sikringsfond som skal sikre fremtidge WC arrangement og andre store arrangement i Granåsen. 
Utdeling fra fondet skal vedtas av et styre der alle eiere i LOC er representert. Partene skal innen 1. mai 2021 bli enig om fondets statutter.  

Etablering av nytt WC Fond Fond
OVERSKUDD NSF WC arr.selskap Granåsen S-T Skikrets



Norges Skiforbund, 0840 Oslo, org nr. 821 596 572, heretter «Skiforbundet», Trondheim kommune,…, 
heretter «Kommunen» og Sør-Trøndelag Skikrets,…, heretter «Skikretsen», har i dag stiftet Ski-VM 
2025 AS, heretter Selskapet. Stiftelsesdokumentet følger som vedlegg til denne avtale. Det er på 
denne bakgrunn mellom disse tre parter, som sammen omtales som Aksjonærene, i dag inngått slik: 
 

 

AKSJONÆRAVTALE 
 

 

1.  MÅLSETTING 

Norges Skiforbund og Trondheim kommune har søkt FIS, Det Internasjonale Skiforbundet, om å 
arrangere Ski-VM Nordiske grener i 2025 i Trondheim. Som følge av søknaden har Skiforbundet og 
Kommunen inngått en samarbeidsavtale datert xx.xx.2020, heretter kalt «Samarbeidsavtalen», som 
følger som vedlegg til Aksjonæravtalen. Avtalen som vil bli inngått med FIS etter tildeling av Ski-VM 
er heretter kalt «Hosting Contract». 

Selskapets formål er å være organisasjonskomite og arrangør for Ski-VM i Nordiske grener i 
Trondheim i 2025 (the Local Organizing Committee, LOC), i henhold til Hosting Contract. 

Aksjonærene vil i fellesskap bidra til at Selskapet kan gjennomføre arrangementene på en best mulig 
måte for å befeste Granåsens posisjon som ledende arrangør nasjonalt og internasjonalt og på en slik 
måte at Trondheim styrker sin posisjon som en ledende vinterby. 

Det er videre Aksjonærenes mål at arrangementene baseres på egenfinansiering. Aksjonærene skal 
tilføre Selskapet alle relevante Inntekter og Inntektsmuligheter knyttet til arrangementet. 

 

2.  SELSKAPETS KAPITAL 

Aksjonærene er enige om at Selskapet stiftes med en aksjekapital på kr 100,000 der hver av 
Aksjonærene ved stiftelsen skyter inn henholdsvis 60 %, 30 % og 10 %, i samme forhold som de aksjer 
som Aksjonærene har tegnet i Selskapet. 

Aksjonærene er enige om at det er viktig at Selskapet har en kapitalbase som gjør at det kan drive sin 
virksomhet uten at Aksjonærene må stille garantier eller annen sikkerhet for Selskapets forpliktelser. 
På denne bakgrunn er de enige om at hver av Aksjonærene skyter inn et ansvarlig, usikret og 
rentefritt lån på kr. xxx. Lånet kan kreves tilbake- betalt når Selskapets likviditet er tilfredsstillende. 
En forutsetning for at Aksjonærene skal yte lånene vil være at Selskapet blir tilført et beløp 
tilsvarende CHF 13 300 000 i henhold til betalingsplan fra FIS. 

Aksjonærene har i utgangspunktet ikke et økonomisk motiv for sitt eierskap i Selskapet. Aksjonærene 
er enige om en modell for overskuddsfordeling som følger av vedlegg til Samarbeidsavtalen. 

 

3.  HOVEDPRINSIPPER I ORGANISERINGEN AV SELSKAPET 



Aksjonærene er enige om at det er Selskapet som skal være organisasjonskomite og arrangør for FIS 
Ski-VM Nordiske grener i 2025 i Granåsen. Det er Selskapet som skal ha det hele og fulle 
organisatoriske og økonomiske ansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementet. 

Aksjonærene skal synliggjøres som eiere og utgjøre vertskap for arrangementet i alle relevante 
sammenhenger, inkludert under arrangementet. 

Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, jf. aksjeloven 
§ 2-2(2). 
 
Selskapet vil være en relativt liten prosjektorganisasjon. Både for å gjennomføre arrangementet og 
for å sikre kontinuitet vil det være nødvendig med tett samarbeid med Aksjonærene. Samtidig er det 
også i Aksjonærenes interesse å benytte arrangementet til i fellesskap å bygge opp og videreutvikle 
arrangørkompetansen som finnes i hhv Skiforbundet og i Skikretsen/Granåsen. Selskapet kan derfor 
etter nærmere avtale benytte administrative og frivillige ressurser fra Aksjonærene, jf. punkt 5 i 
denne avtalen, og Selskapets lokaler vil fortrinnsvis være på Granåsen. 

 

4.  ORGANISERING AV SELSKAPET OG DISPONERING AV EVT. OVERSKUDD 

4.1 Styrets sammensetning og ansvar 

Selskapet skal ledes av et styre bestående av inntil 7 medlemmer, som velges av 
generalforsamlingen. Skiforbundet skal være representert i styret i Selskapet med generalsekretær. 
Dette for å sikre koordinering mellom Skiforbundet og Selskapet. For å sikre et klart skille, kan ikke 
styremedlemmer i Skiforbundet velges til styret i selskapet.  

Aksjonærene er enige om å ha som siktemål å sette sammen styret med den spisskompetansen som 
Aksjonærene mener er nødvendig.  

Aksjonærene tar sikte på å komme til enighet om de kandidater som innstilles overfor 
generalforsamlingen. I mangel av full enighet skal Trondheim kommune og Skikretsen kunne innstille 
ett medlem hver, øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen. 

Styrets leder vil være ansvarlig for å avholde kvartalsvise uformelle orienteringer om Selskapets drift 
for Aksjonærene, representert ved Presidenten i Skiforbundet, Kommunedirektøren i Trondheim 
Kommune og Styreleder i Skikretsen, eller den hver av partene utpeker. 

4.2  Hovedkomitéen 

Selskapet skal ha en Hovedkomité (Advisory Board) med inntil 15 medlemmer med mindre partene 
blir enige om noe annet. Hovedkomitéen er et rådgivende organ for styret (Executive Board). 
Hovedkomitéen møtes en gang pr tertial/ kvartal, for å få seg forelagt saker til uttalelse, samt en 
generell orientering om driften. 

Hovedkomitéen sammensettes slik: 

• Skipresident og visepresident 
• Kommunen utpeker inntil 3 medlemmer 
• Trøndelag fylkeskommune kan utpeke ett medlem 
• NSF kan utpeke inntil 4 medlemmer 
• Sør-Trøndelag Skikrets kan utpeke 2 medlemmer 



• Forsvaret kan utpeke ett medlem 
• Politiet kan utpeke ett medlem 
• Næringsforeningen i Trondheim kan utpeke ett medlem 

Hovedkomitéen ledes av Skipresidenten. 

Følgende saker skal forelegges Hovedkomitéen for uttalelse før styret fatter vedtak i saken: 

• Årlig budsjett/ regnskap 
• Rennprogram 
• Arena- og anleggsplan 
• Andre vesentlige beslutninger som styret eller FIS ønsker å drøfte med Hovedkomitéen 

I forbindelse med planlegging, forberedelse og gjennomføring av Ski-VM skal NSF, Kommunen og 
Selskapet samarbeide med FIS ved de organer FIS har definert i Hosting Contract. 

 

5.  BIDRAG TIL SELSKAPET FRA AKSJONÆRENE SAMT ØKONOMISK KOMPENSASJON MELLOM 
 SELSKAPET OG AKSJONÆRENE 

I tillegg til de økonomiske tilskudd som partene i disse avtalene stiller til disposisjon for fremtidige 
arrangementer, påtar partene seg etter nærmere avtale innenfor sine egne 
fagområder/arbeidsområder et særskilt ansvar for å sikre at arrangementet blir vellykket i alle ledd. 
Norges Skiforbund og Sør-Trøndelag Skikrets påtar seg å bidra med administrative og frivillige 
ressurser fra sine organisasjoner til organisasjonskomite og andre oppgaver. Trondheim kommunes 
ressurser reguleres i egen brukeravtale mellom Selskapet og kommunen.  

 

6. VEDTEKTSENDRINGER 

Endring av Selskapets vedtekter krever enighet mellom Aksjonærene. 

 

7.  MEDVIRKNING TIL OPPFYLLELSE AV AVTALEN 

Aksjonærene forplikter seg til på generalforsamlingen i Selskapet å opptre og avgi stemme i samsvar 
med denne avtales bestemmelser. Selskapets styremedlemmer skal gjøres kjent med avtalens 
innhold. 

Dersom styret har truffet beslutninger som strider mot bestemmelser i denne avtale, skal det om 
nødvendig innkalles til generalforsamling med sikte på å få endret eller opphevet det vedtak som er i 
strid med avtalen. 

I tilfelle enkeltbestemmelser er eller blir rettsstridige, skal Aksjonærene ved de endringer av avtalen 
som dette gjør nødvendig så langt det er mulig sørge for at de prinsipper som er reflektert i avtalen, 
videreføres. 

 

8.  LOVVALG OG TVISTER 

Denne avtale skal være underlagt norsk lov. 



Enhver tvist mellom Aksjonærene skal søkes løst i minnelighet ved forhandlinger. Fører ikke dette 
frem skal tvister løses ved søksmål for domstolene. Partene i denne avtalen vedtar Sør-Trøndelag 
tingrett som verneting for alle tvister som springer ut av avtalen. 

 

 

Trondheim, xx.xx.2020 

 

 

 for Norges Skiforbund     for Trondheim kommune 

  

 

 

for Sør-Trøndelag Skikrets 

 

 

 

 

Selskapet tiltrer denne avtalen samt den vedlagte Samarbeidsavtale i den grad og så langt avtalene 
Innebærer rettigheter/forpliktelser for Selskapet: 

 

 

 

For Ski-VM Trondheim 2025 AS 



STIFTELSESDOKUMENT 
 

 

Stiftelsesdato: xx.xx.2021 

 
Foretaksnavn:          
Ski-VM Trondheim 2025 AS         
 
Stiftere 
Navn    Org.nr.    Adresse:   
Norges Skiforbund  821 596 572   Sognsveien 75 B1, 0840 Oslo 
v/Erik Røste 
 

Trondheim kommune  942 110 464   pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim 
v/Rita Ottervik 

 
Sør-Trøndelag Skikrets      
v/Siri Darell   971 377 771    Kongsvegen 214, 7026 Trondheim
  

 

 

  

1. VEDTEKTER FOR SKI-VM 2025 AS 
 

§ 1 
Selskapets navn er Ski-VM Trondheim 2025 AS. 
 

§ 2 
Selskapets forretningskontor skal være i Trondheim kommune. 
 

§ 3 
Selskapets formål er å være organisasjonskomite og arrangør for Ski-VM i Nordiske grener i 
Trondheim i 2025 (the Local Organizlng Committee, LOC), i henhold til Hosting Contract. 
 
Selskapet har ikke økonomisk formål for sin virksomhet og har følgelig ikke som formål å skaffe 
aksjonærene økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal anvendes til fremme av skisportens 
interesser nasjonalt, regionalt og lokalt.  Ved eventuell oppløsning skal formuen til selskapet 
anvendes på samme måte.   
 

§ 4 
Selskapets aksjekapital er kr 100.000,- fordelt på 100 aksjer à kr 1000,- og lydende på navn. 
 

§ 5 
Selskapet skal ledes av et styre bestående av minst 4 og høyst 7 medlemmer, som velges av 
generalforsamlingen. Det skal tilstrebes kjønnsbalanse i styret.  



 
§ 6 

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap. Styret kan utstede 
prokura. 
 

§ 7 
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 30. juni hvert år. 
 
Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av styret. Styret skal innkalle til 
ekstraordinær generalforsamling når dette skriftlig kreves av aksjeeiere som representerer  
minst 10 % av aksjekapitalen eller av revisor for å få behandlet et bestemt angitt emne. 
 
Generalforsamlingen innkalles av styret med minimum 14 dagers skriftlig varsel.  
 
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles: 

1. Godkjennelse av innkalling og forretningsorden 
2. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 
3. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse 
4. Valg av styreleder og styremedlemmer 
5. Valg av revisor 
6. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen, 

som styret forelegger eller som en aksjeeier krever. 
 

§ 8 
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 
 
 

2.  AKSJEFORDELING OG AKSJEINNSKUDD 
 
Aksjene i selskapet skal tegnes av stifterne, som følger: 
 

Norges Skiforbund, 0840 Oslo, org nr 821 596 572 tegner  
60 aksjer pålydende kr 1.000,- pr aksje, sum kr 60.000,- 
 
Trondheim kommune, org nr 942 110 464. tegner  
10 aksjer pålydende kr 1.000,- pr aksje, sum kr 10.000,- 
 
Sør-Trøndelag Skikrets, org nr 971 377 771 tegner  
30 aksjer pålydende kr 1.000,- pr aksje, sum kr 30.000,- 
 
 

Betalingsfrist for aksjekapitalen er 1. desember 2020.  
 
Selskapets åpningsbalanse følger vedlagt 
 
 

3. AVTALER SOM SELSKAPET SKAL BLI PART I 
 
Stifterne skal yte ansvarlige lån til selskapet med samlet kr 2 000 000,- som følger, som selskapet 
dermed blir part i fra og med stiftelsen: 
 

Norges Skiforbund kr 1 500 000,- 



Trondheim kommune kr 200 000,- 
Sør-Trøndelag Skikrets kr. 300 000,- 
 

I tillegg skal det inngås aksjonæravtale mellom stifterne (herunder også en samarbeidsavtale mellom 
to av stifterne), som forutsettes å inneholde bestemmelser som blir bindende for selskapet. 
 
Det vises til de vedlagte låneavtaler, styrets redegjørelse samt revisors bekreftelse av redegjørelsen 
utarbeidet i overensstemmelse med aksjeloven§ 2-6. 
 

4. VALG AV STYRE OG REVISOR 
 

Selskapets styre skal fra selskapets stiftelse bestå av: 
 
  
Styreleder:  Bård Benum 
Styremedlem: Ingvild Bretten Berg 
Styremedlem:  Gunhild Dugstad 
Styremedlem:  Tove Nedreberg 
Styremedlem:  Siri Darell 
Styremedlem:  Christine Spiten 
Styremedlem:  Håvard Belbo 
 
 
Som revisor velges xxxx 
 
 

5. DEKNING AV STIFTELSESUTGIFTER 
 
Selskapet skal ikke dekke noen del av stiftelsesutgiftene. Disse skal dekkes av stifterne i tillegg til sine 
aksjeinnskudd. 
 
 
 
 

Sted/Dato 
 
 

_________________________ 
 

 
 
 
 
 
NORGES SKIFORBUND    TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
SØR-TRØNDELAG SKIKRETS 
 
 
 



Vedlegg:  
Åpningsbalanse  
Låneavtaler 
Styrets redegjørelse 



ÅPNINGSBALANSE PR. 23. OKTOBER 2020 

 

SKI-VM TRONDHEIM 2025 AS 

 

 

 

 

 

 

    Trondheim _________________________ 

 

 

 

_____________________  ______________________  __________________ 

Erik Røste    Rita Ottervik    Siri Darell 

EIENDELER

Omløpsmidler
Fordringer
Krav på innbetraling av selskapskapital 100 000kr            

Sum omløpsmidler 100 000kr            

Sum eiendeler 100 000kr            

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskudd egenkaptial
Aksjekapital 100 000kr            

Sum egenkapital 100 000kr            

Sum egenkaptial og gjeld 100 000kr            
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