
 

Årsmøtesak 

 

Fremtidig organisering av skianleggene i Torsbustaden. 

Idrettslagene i Levanger ble bedt om å ta stilling til om vi støtter prosjektet og 

om vi ønsker å kjøpe aksjer i selskapet innen 20. april 2020. Årsaken var at det 

er viktig for dem at tidsskjema for etablering selskapet og oppstart av arbeidet 

skal følges. Målet er å få ferdig snøproduksjonsanlegget før neste sesong og 

da er tidsskjema stramt. Vedlegg: Fremtidig organisering av skianleggene i 

Torsbustaden. 

Dette er en årsmøtesak, men Levanger idrettsråd mente at styret i idrettslaget 

kan fatte et vedtak og ta forbehold om at årsmøtet godkjenner det. 

Levanger idrettsråd har fattet følgende vedtak: «Levanger idrettsråd støtter 

anbefalingene om å etablere Torsbustaden skisenter AS. Dette vil sikre gode 

snøforhold i Levanger for både alpint, hopp og langrenn, både på kort og lang 

sikt.  

Idrettsrådet forventer at alle parter i Torsbustan arbeider samlet for å få på 

plass nødvendig infrastruktur i området. Idrettsrådet oppfordrer alle aktuelle 

idrettslag til å gå inn på eiersiden i aksjeselskapet» 

 

Frol IL har tidligere skriftlig støttet prosjektet. Spørsmålet er om Frol IL skal gå 

inn med en liten aksjepost. Neste spørsmål er om vi har kapasitet til mer 

dugnad. Det har vi tidligere sagt nei til da vi innad i Frol IL har flere store 

prosjekt foran oss.  

  Styret i Frol IL behandlet dette i styremøtet 20. april og vedtok følgende: 

 

• Frol IL støtter anbefalingene om å etablere Torsbustaden skisenter AS. Dette vil sikre 
gode snøforhold i Levanger for både alpint, hopp og langrenn, både på kort og lang 
sikt. Det er viktig med en snøsikker sone i Levanger med de klimautfordringene vi står 
overfor. Torsbustaden skisenter AS overtar drift og utvikling av skianleggene i 
Torsbustaden. 

  



• Frol IL ønsker å være medeier i Torsbustaden skisenter AS med kr. 20.000,-. Det er 
viktig å være mediere i selskapet, og ha medbestemmelse i videre utvikling av 
skianleggene i Torsbustaden. Å samle seg om et felles kraftsenter som Torsbustaden, 
blir viktig og vil styrke skiidretten i Levanger. Alle eiere vil ha mulighet til å bruke 
anleggene til sin aktivitet 

  
Med en aksjekapital på kr. 500.00,- utgjør kr. 20.000,- 4 prosent. Frol IL vil ikke øke beløpet 
hvis aksjekapitalen økes. Frol IL ønsker ikke å forplikte seg til en viss andel dugnad selv om vi 
går inn på eiersiden. Årsaken er at vi har eget skianlegg som vi de neste årene vil kreve 
mange timer dugnad. 

 


