
 

 
 

 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 02.06.2021 

 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling onsdag 2.juni 2021 @ 18:00 
 
Sted:   Hytta i Nittedal, Ryggevannsveien 94, 1480 Slattum 

(alternativt digitalt møte via Teams) 
Tidspunkt:  18:00 
 
Dagsorden: 
 

1. Åpning 
2. Godkjenning av innkallingen 
3. Godkjenning av dagsorden 
4. Valg av møteleder 
5. Valg av referent 
6. Valg av to protokollvitner 
7. Valg av tellekorps 
8. Forslag fra styret 

  8.1. Etablering av ny treningsplass – Hauger gård, Maridalsveien 539 
  8.2. Justering av budsjett 2021 

9. Suppleringsvalg til styret 
 
 
Forslag på kandidater til ledervervet i NSchK avd. Oslo bes sendt til valgkomitéen ved Trine Cicilie 
Bragstad: tcicilie@gmail.com Frist for å sende inn forslag er onsdag 26. mai.  
 
Styret i NschK avd. Oslo ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen.  
 
Husk at du må melde deg på EGF via linken som legges ut på våre websider og på vår Facebook side, 
og at du for å ha stemmerett må ha betalt kontingent.  
 
 
 
 
MVH, 
Styret i NSchK avd. Oslo 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8.1 Etablering av ny treningsplass – Hauger gård, Maridalsveien 539 
 
Styret har vært i kontakt med eier og driver av Hauger gård i Maridalen (Maridalsveien 539) basert 
på de innspill vi fikk på generalforsamlingen og påfølgende medlemsmøte 7. april d.å. Vi kalte derfor 
inn til et medlemsmøte for å legge frem denne muligheten, og for å få et mandat fra medlemmene 
til å gå videre med denne saken.  
 
Selv om de fleste av avdelingens aktive medlemmer som deltok på det aktuelle medlemsmøtet 
støttet forslaget om å etablere en treningsbane (med tilhørende terreng) på Hauger gård, var det 
andre av våre medlemmer som var imot denne muligheten.  
 
Styret er av den oppfatning at det ikke kom et entydig svar fra medlemmene om hva de ønsker. For 
at styret skal ha mandat og myndighet til å tegne en avtale med Hauger gård, legges derfor denne 
saken frem for votering på en EGF slik at medlemmene (med sin stemme) kan si ja eller nei til denne 
muligheten.  
 
Følgende forutsetninger legges til grunn for en mulig avtale med Hauger gård:  

- Årlig leie er 35.000,- 
o Leien i 2021 vil starte å løpe fra «oppstart» - når vi tar banen i bruk.  

§ Oppstart i august vil resultere i kostnader pålydende 14.500,- 
§ Oppstart i september vil resultere i kostnader pålydende 11.666,- 

o Avdelingen dekker mesteparten av leien i 2021. 
§ De som ønsker å bruke dette tilbudet dekker 5.000,- av leien i 2021. 
§ Resterende leie dekkes av avdelingen. 

o De medlemmene som benytter seg av dette tilbudet skal dekke 20.000,- av leien det 
første hele driftsåret (2022). Beløpet fordeles på de som ønsker å benytte seg av 
tilbudet. 

o De påfølgende årene skal de medlemmene som benytter seg av dette tilbudet dekke 
hele leien (35.000,-) som fordeles på de som ønsker å benytte seg av tilbudet. 

- Avtalens lengde settes til fem (5) år, med opsjon til forlengelse for like lenge (flere opsjoner). 
o Avtalen inneholder en gjensidig oppsigelsesklausul.  

- Avdelingen vil få en avtalefestet rett til å benytte skogsterreng tilhørende Hauger gård. Dette 
terrenget kan benyttes til ordinær skogstrening, samt etablering av en bane for mentale 
tester.  

- Det budsjetteres med 10.000,- i driftskostnader per år. 
o For 2021 budsjetteres det med 5.000,- i driftskostnader 

- Det budsjetteres med 15.000,- i investeringer for 2021. 
o Investeringer etter dette budsjetteres på vanlig måte og legges frem som en del av 

forslag til budsjett på GF.  
 
Styret er av den oppfatning at dette er i tråd med hva medlemmene har sagt at de ønsker, og ber 
derfor medlemmene gi sin tilslutning til en slik avtale.  
   
8.2 Justering av budsjett 2021 
 
Dersom det blir flertall for ovenfor nevnte  forslag, er det ønskelig å justere budsjettet for 2021 



 

tilsvarende. Styrets forslag til revidert budsjett for 2021 er som følger:  
 
 
Forslag til revidert budsjett 2021    

     
Inntekter   2020 2021 Revidert 2021 
        
Medlemskontingent   33000 36000 36000 
Grasrotandel   25000 26000 26000 
Kiosksalg   7500 7500 7500 
Deltageravgifter   45000 34300 35000 
Treningsavgift Hauger gård       5000 
Momskompensasjon   7000 6500 6500 
Studieforbundet   5000 5000 5000 
Sum inntekter   122500 115300 121000 

     
Kostnader   2020 2021 Revidert 2021 
        
Festeavgift hytta   1143 1143 1143 
Leie Hauger gård       15000 
Utstyr Hauger gård       15000 
Bomnøkkel   3000     
Strøm   6000 6000 6000 
Forsikring   6000 6500 6500 
Brøyting         
Opplysningsvesenets fond   1070 1070 1070 
Porto   6000 7200 7200 
Rep.møte   10000 10000 0 
It-kostnader   9000 6000 6000 
Medlemsmøte   1000 5000 5000 
Utstilling/lp   35000     
Aktiviteter/prøver   15000 27000 27000 
Vedlikehold hytta   10000 10000 10000 
Premier   10000     
Uforutsette utgifter   10000 10000 10000 
Vedlikehold Bredtvedt/Hauger gård   10000 15000 
Ad.kostnader     7000 7000 
Sum kostnader   123213 106913 131913 

 


