
INNKOMMENDE SAK GF   
 
Manndalen basseng AS bekymringsmelding/klage  
 
  
Den 26.04 leverte styreleder Åge B. Pedersen i Manndalen basseng AS en sak som dem 
ønsker skal behandles i Generalforsamlingen 21.05. Denne saken ble behandlet i selskapets 
generalforsamling 11.06.2020, men følgende enstemmig vedtak:  
 
Vedtak:  

Generalforsamlingen viser til tidligere styrevedtak av 05.04.18 der det frem kommer at Senter 

for nordlige folk ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser ved etablering og drift av 

Manndalen basseng.  

GF ber om at det utredes ulike alternativer for felles bruk av det samme arealet, samt om at 

det blir sett på de økonomiske konsekvensene for Senteret dersom etablering av basseng blir 

gjennomført.  
GF ber også de involverte aktører i Manndalen Basseng AS utrede de juridiske 

konsekvensene, samt risikoanalyse, for eventuelt en seksjonering gjennomføres.  
Dette settes en endelig frist ut året 2020.  
Det innkalles til et eiermøte så snart dette er avklart.  

 

Denne saken har pågått i flere år, og styret valgte da i fjor å prøve å få en avklaring i saken 

med å løfte saken inn for generalforsamlingen. Generalforsamlingen satte first ut året 2020, 

og det er enda ikke kommet noen avklaringer fra blant annet Kåfjord kommune om eierskap, 

annet en muntlig. Kåfjord kommune v/Ordfører ønsker ikke å gå inn på eiersiden og eller 

drifte basseng i Manndalen. Dette er ikke politisk vedtatt, men ut i fra debatten på fjorårets 

GF der Kåfjord Kommune ønsket å få tiden ut året for denne avklaringen.  

 

Ut ifra innholdet i brevet datert 26.04.21 der det henstilles til bekymringsmelding/klage på to 

vedtak i sak 12/18 og 8/20 så er denne saken blitt behandlet av generalforsamlingen i juni 

11.06.2020, og det er etter vårt skjønn dette vedtaket som er gjeldene i saken.  

 

På grunn av sakens kompleksitet og innhold i brevet legges saken frem uten innstilling til 

vedtak.  

 

 

Styresak 12/18 

Overtakelse av basseng   
Søknad om overtakelse av bassenget.  
 
Vedtak: Senter for Nordligefolk AS inngår avtale med Manndalen Basseng om overdragelse 
av basseng med tilhørende rom til manndalen basseng AS. Følgende moment skal være med i 
avtalen: 

1. Manndalen Basseng AS tar ansvar for juridisk avklaring av ønsket overtakelse 
2. Senter for Nordligefolk AS skal ikke ha økonomiske kostnader verken med 

overdragelse eller drift av overfornevnte areal 
3. Senter for Nordligefolk AS overtar ikke overfornevnte areal hvis bassengdriften legges 

ned. 
 



Og styresak 8/20: 
 

Søknad seksjonering av gnr 35 bnr 75 i Kåfjord Kommune til Manndalen 

basseng AS 
Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk har mottatt den 06.01.2020 

søknad om seksjonering av areal til Manndalen basseng AS. Manndalen basseng viser 

til styrevedtak av 05.04.2018 i sak 12/18. Denne saken har pågått over lang tid, og 

styret ønsker en avklaring så snart som mulig. Dette fordi slik saken er pr.dato opptar 

bassenget viktig areal for senteret, og styret ser det som svært viktig at det blir en 

avklaring i saken.  

Vedtak:  

1.Styret i Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk (DáG) viser til vedtak i 

styremøte 05.04.2018 i sak 12/18 pkt.1 «Manndalen Basseng AS tar ansvar for 

juridisk avklaring av ønsket overtakelse».  

2. Styret ber Manndalen basseng AS avklare vedtaket i pkt 1. og setter en frist 

til 30.06.2020.  

 

 

 
 
 
 
Særutskrift sendt til Manndalen basseng AS etter generalforsamlingen i 2020.  
 
 
 
Manndalen basseng AS  
V/ Åge B. Pedersen  
e-post abp@nordtroms.net  
 
 
 
 
SÆRUTSKRIFT GENERALFORSAMLING DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ / SENTER FOR NORDLIGE 

FOLK 11.06.20 

 
 
 
5. Innkommende sak – Manndalen basseng AS 
Styreleder orienterte i saken.  
 

Vedtak:  

mailto:abp@nordtroms.net


Generalforsamlingen viser til tidligere styrevedtak av 05.04.18 der det frem kommer at Senter 

for nordlige folk ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser ved etablering og drift av 

Manndalen basseng.  

GF ber om at det utredes ulike alternativer for felles bruk av det samme arealet, samt om at 

det blir sett på de økonomiske konsekvensene for Senteret dersom etablering av basseng blir 

gjennomført.  
GF ber også de involverte aktører i Manndalen Basseng AS utrede de juridiske 

konsekvensene, samt risikoanalyse, for eventuelt en seksjonering gjennomføres.  
Dette settes en endelig frist ut året 2020.  
Det innkalles til et eiermøte så snart dette er avklart.  
 
Enst. vedtatt 
 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Svein O. Leiros  

-Daglig leder-  


