
VEDTEKTER FOR TIL FOTBALL AS  
(Vedtatt på den ekstraordinære generalforsamling den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 

§ l        Selskapets navn er TIL Fotball AS  

 

§ 2       Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune. 

 

§ 3     Selskapets formål er å fremme sportslig utvikling av toppfotballsatsingen i Tromsø Idrettslag    

herunder utvikling av egne spillere. Selskapet skal drive lønnsomt gjennom kommersielt å utvikle og 

utnytte Tromsø Idrettslags markedsrettigheter knyttet til Tromsø Idrettslags toppfotballsatsing, samt 

forvalte disse for videresalg i markedet og det som står i forbindelse med dette.     

TIL Fotball AS skal herunder kunne kjøpe, drive, forvalte og selge fast eiendom og det som 

står i forbindelse med dette, herunder delta i andre selskaper med slikt formål.  

 

§ 4     Selskapets aksjekapital er NOK 5.147.734 fordelt på 5.147.734 aksjer a  NOK 1,- fullt innbetalt 

og lydende på navn. 

 

§  5      Selskapets styre skal ha inntil 6 medlemmer. Tromsø Idrettslag skal aldri ha færre styremedlemmer enn 

det laget skal kunne utpeke i henhold til idrettens regelverk.  

  Styrets leder i Tromsø Idrettslag har rett til å være til stede på styremøtene som observatør 

 

 

§ 6      Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele 

prokura. 

 

§ 7       Selskapet skal ha daglig leder, som ansettes av styret. 

 

§ 8       På den ordinære generalforsamling skal behandles: 

 
1        Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 

2        Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold t il  den fastsatte 

                          balanse, samt utdeling av utbytte. 

3 Valg av styre og styrets leder. 

4 Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen. 
 

§ 9        Selskapets aksjer skal være fritt omsettelig og registreres i Verdipapirsentralen. 

 

§ 10     Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen skal gjøres 

tilgjengelige for aksjeeierne på internettsid en www-til.no. Lovens  krav om utsendelse av 

saksdokumenter pr. post gjelder dermed ikke for selskapet, jfr. asl. §5-1 1 a. 

 
§ 11     For øvrig vises det til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 

 

 


