Fusjon mellom LHK og LFH09
avbrutt
Redegjørelse

Fusjonsforhandlinger er avbrutt
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LFH09 har ført fusjonsforhandlinger med LHK det siste halve året uten
å komme i mål
LHK valgte fredag 14. oktober å avslutte fusjonsforhandlingene med
LFH09
LHK vil i stedet gjennomføre en styrt avvikling av klubben i samarbeid
med Oppland Idrettskrets
LHK vil drifte Skogenhallen som vanlig framover og LFH09 vil fortsette
sitt leieforhold
LHK har sagt opp avtalen med LFH09 rundt leie av hallen
LFH09 bestride oppsigelsen. Avtalen er etter vår vurdering uoppsigelig
så lenge LFH09 ikke har misligholdt avtalen
LHK vil ikke drifte kiosken og tilbyr LFH09 å leie den fra gang til gang
LHK krever også leie for kontorlokaler i Skogenhallen fra april 2016
Styret i LFH09 ønsker å inngå felles leieavtale for kiosk, kontor og
møterom

Forhandlingsklima mellom klubbene var ikke bra og det var
flere årsaker til bruddet i forhandlingen
• Det har hele tiden vært et dårlig forhandlingsklima mellom partene. Begge
parter må ta sin del av ansvaret for dette, men det virker å være dels historisk
betinget
• LHK lovet LFH09 å overta en gjeldfri hall samt kr 30 000 i vedlikeholdsfond
når klubbene fusjonerte. Det var avtalt at LHK skulle legge fram regnskap pr
31. august 2016 som basis for fusjonen. Forutsatt at regnskapet ble godkjent
av Oppland Idrettskrets skulle regnskapet legges til grunn for fusjonen
• LFH09 mottok flere versjoner av regnskaper fra LHK hvor ingen var i tråd med
forutsetningen
• I hovedsak var det ingen midler i vedlikeholdsfondet når alle forpliktelser var
betalt. LFH09 hadde flere samtaler med ansvarlige i LHK for å forklare dette
uten å oppnå forståelse
• Det var også andre disposisjoner i regnskapet til LHK vi ønsket vurdert av
Oppland Idrettskrets

Oppland Idrettskrets aktivt inne i avviklingen av LHK
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LFH09 avholdt torsdag 13. oktober et møte med Oppland Idrettskrets for å søke råd
rundt fusjonen med LHK
Hovedtemaer som ble diskutert var regnskapet framlagt av LHK og usikkerhet som
heftet rundt dette. I tillegg ble praktiske forhold rundt selve gjennomføringen av en
fusjonen drøftet
Etter møte ønsket Oppland Idrettskrets å involvere seg direkte i prosessen.
Idrettskretsen tok umiddelbart kontakt med LHK for et tilsvarende møte som resulterte i
at LHK avblåste fusjonen
Styret i LFH09 er skuffet over at det ikke var mulig å komme fram til en omforent
løsning med LHK, men er samtidig tilfreds med at Oppland Idrettskrets nå har involvert
seg i prosessen.
Vi forventer at Idrettskretsen sørger for at avviklingen gjennomføres i henhold til
idrettens regelverk og til idretten og til håndballens beste
LFH09 fortsetter å bruke Skogenhallen som planlagt framover
I tilfelle det skulle bli endringer rundt eierforholdet til hallen vil klubben holde
medlemmene løpende orientert på hjemmesiden

Oppland Idrettskrets avgjør framtiden til Skogenhallen

• Et idrettslag er selveiende, dvs ingen medlemmer kan gjøre krav på et
idrettslags eiendeler ved avvikling
• Oppland Idrettskrets overtar de eiendeler og eventuelle forpliktelser LHK har
ved avviklingstidpunktet
• Oppland Idrettskrets ønsker ikke å stå som eier av Skogenhallen og normal
praksis er at Idrettskretsen overføre eierskapet til et annet idrettslag.
• Styret i LFH09 er parat til å overta Skogenhallen hvis klubben får tilbud om
dette fra Idrettskretsen

