
Info om Hoston storstue SA og overgangen fra byggeperiode til drift. 

Hoston Storstue SA ble stiftet 03.11.2015. Ideen om nytt forsamlingshus ble født i 
bygdeutviklingsprosjektet som pågikk fra 2013 til 2020, og har blitt gjennomarbeidet og presentert 
på årsmøtene for IL Fjellmann og Hoston grendelag.  
 
Hoston storstue er et idrettshus, finansiert gjennom spillemidler. Hoston Storstue er også et nytt 

forsamlingshus for grenda Hoston, og erstatter dagens forsamlingshus. Salg av eiendommer tilknyttet 

Hoston grendelag, sponsormidler, dugnadsinnsats og gaver er også en stor del av finansieringen.  

Storstua har derfor to hovedfunksjoner som begge er ivaretatt i vedtektene. Hoston grendelag sine 

vedtekter er utgangspunktet, men en har også måtte tatt hensyn til kravene som 

kulturdepartementet stiller til organisasjoner som mottar spillemidler. Derfor har det også vært 

behov for å tilpasse vedtektene underveis og tilpasse noe mer til formålet etter hvert som en har sett 

hvilken driftsform som er hensiktsmessig. Som følge av dette ble forslag til reviderte vedtekter 

presentert på årsmøtet for Hoston storstue SA 2020. 

Hoston storstue eies av Hoston grendelag og IL Fjellmann i fellesskap. IL Fjellmann vil imidlertid alltid 

ha 51 % av eierskapet i Hoston Storstue, da eiermajoritet sammen med idrettsfokus i formålet i 

vedtektene er hovedkravene til Kulturdepartementet. 

Stiftelsesdokumentet, inkludert vedtektene, ble i sin tid godkjent av årsmøtene både i IL Fjellmann og 

Hoston grendelag. I byggeperioden har det kun vært 4 andelseiere i Hoston Storstue SA. Det har vært 

Ola Hoseth Husby (leder i bygdeutviklingsgruppa), Liv Marit Hansen Tromsdal (IL Fjellmann), Geir 

Morten Hoston (Hoston Grendalag) og idrettslaget IL Fjellmann. I byggeperioden har det ikke vært 

anledning for andre å bli andelseier i Hoston storstue SA. Bakgrunn for at disse personene ble de 

første andelseierne var at de var ledere i sine respektive lag på dette tidspunktet. Dette var 

nødvendig å ha på plass for å gjennomføre stiftelsen.  

Hoston storstue SA har hatt et styre i byggeperioden som har bestått av Liv Marit Hansen Tromsdal 

(leder), Ola Hoset Husby (nestleder), Geir Morten Hoston (styremedlem), Siri Eggen Nærvik 

(sekretær) og Oddbjørn Nærvik (kasserer). Varamedlemmer til styret har vært Nina Vangen Ranøien 

og Sturla Arnesen. Ifølge vedtektene skulle det ikke avholdes årsmøter eller velges nytt styre i 

byggeperioden. Dette styret var i utgangspunktet navn «på papiret» for å stifte Hoston storstue SA 

og registrere i Brønnøysundregistret. Dette har i praksis vært et «sovende» styre i byggeperioden, da 

byggekomiteen har fungert som styre underveis. Dette styret har hatt som funksjon å sørge for å 

legge til rette for videre drift og organisering av Hoston storstue SA.  

Byggeperioden tok som kjent slutt høsten 2020. Da ble et nytt og flott idrettshus/grendahus 

ferdigstilt. Dagens leder i Hoston grendelag - Ragnhild Hynne, dagens leder i IL Fjellmann - Gunnar 

Hoseth Husby, styreleder for Hoston storstue - Liv Marit Hansen Tromsdal, leder for byggekomiteen – 

Ola Hoseth Husby har organisert arbeidet med å forberede overgangen fra byggeperiode til drift, 

sammen med det sittende styret for Hoston storstue SA.  

I henhold til storstua sine vedtekter ble det avholdt årsmøte for Hoston storstue SA 29.10.2020. På 

dette årsmøtet var det kun 4 stemmeberettigede (de 4 andelseierne). Det kommende styret var 

invitert med forslags- og uttalelsesrett – ikke stemmerett.  

Hovedformålet med å avvikle årsmøte nå var å sørge for at nytt styre kom på plass og å tilpasse 

vedtekter slik at det er hensiktsmessig for videre drift av Hoston storstue SA. Ytterlige endringer tas 

opp ved neste årsmøte i 2021.  



Det ble på årsmøtet valgt et nytt styre som består av Ragnhild Hynne (leder), Eili Rygh Kvenild, Hilde 

Hoston, Jo Rune Øyasæter og Tore Halgunset. Varamedlemmer: Anna Lisa Hoseth, Rune Ranøien, 

Gunnhild Wentzel. Dette er identisk med dagens styre i Hoston grendelag. I og med at byggeperioden 

nå er avsluttet åpner vedtektene for andelstegning fra nye medlemmer. Nytt årsmøte planlegges 

våren 2021. Det nye styret vil organisere andelstegningen. Ved det neste årsmøtet håper vi at salg av 

andeler har kommet godt i gang, slik at det vil være mange andelseiere og et bredere demokrati. 

Referat fra årsmøtet for Hoston storstue SA, vedtekter – nye og gamle og stiftelsesdokumentet for 

Hoston storstue SA – samt nåværende vedtekter for Hoston grendelag SA ligger tilgjengelig på 

www.hoston.no. 

Forberedelser til nedleggelse av Hoston grendelag har startet. Hoston Skole er solgt, og gevinsten fra 

salget er overført til Hoston storstue SA slik årsmøtet i grendelaget bestemte. Ang Hoston 

forsamlingshus er avtale med grunneier Øystein Dørdal underskrevet og frist for riving er satt til 

19.09.2023. Hoston grendelag SA kan ikke legges ned før lagets medlemmer er enige om det. Ved 

oppløsning av samvirkeorganisasjoner er det en fordel at det ikke finnes verdier i organisasjonen. 

Hoston grendelag kan derfor tidligst legges ned våren 2021. «Volleyball-tomta» er nå også i ferd med 

å bli solgt.  

Byggekomiteen vil fortsette arbeidet med å fullføre spesifikke oppdrag/ prosjekt til storstua etter 

avtale med det nye styret. Videre vil det være det nye styret som har ansvar for drift av storstua, 

parallelt med drift/ avviklingsplan for grendelaget fram mot neste årsmøte.  

Storstua er over i drift og det er høy frekvens av utleie allerede – BRA! Det er slik vi vil ha det, og vi 

ønsker å være på tilbudssia ang utleie og løsninger. Dette må til for å bli attraktiv på markedet. Vi har 

en unik plass, og det skal vi ta vare på. Det har vært - og er en formidabel dugnadsinnsats i grenda – 

uten det går ikke dette rundt. Samtidig kreves det endringer i det organisatoriske og veien må bli til 

mens vi går. Det krever justeringer underveis. Hovedmålet må være å dra dette lasset sammen og 

sørge for at vi driver på en hensiktsmessig måte og legger til rette for at Hoston storstue og grenda 

vår er et sted for framtida og en arena for gode minner.  

Stor takk til dere alle for kollektiv velvillighet, samhold, dugnadsinnsats, framtidsmot og engasjement 

for ei levende bygd – en ekstra takk til bygdeutviklingsgruppa og byggekomiteen for utallige timer 

med arbeid og tankevirksomhet!  

 

For styret 

Liv Marit Tromsdal 


