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Referat ekstraordinært årsmøte
Tid: 06.03.19

19:00 til 20:00

Sted: Klubbhuset i Alcoaparken
Sak 1. Åpning
Hovedstyrets leder Bjarne Hellum ønsket de mange fremmøtte velkommen.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten kommentar

Sak 3. Fremmøteregistrering og godkjenning

65 fremmøtte registrert ved møtets oppstart.

Sak 4. Valg av møteleder og referent
Bjarne Hellum valgt som møteleder
Helge Talleraas valgt som referent

Sak 5. Valg av medlemmer til å underskrive protokollen

Egil Vågsvoll og Gerd Irene Istad ble valgt til å signere protokollen

Sak 6. Orientering om avstemmingsprosessen

Møteleder gjennomgikk de praktiske forhold rundt avstemmingen og prosessen frem til ekstraordinært
årsmøte.

Sak 7. Behandling av innkomne saker
Sak 1: Sammenslåing av Farsund IL, IK Borhaug og Lista IL
Ekstraordinært årsmøte i Farsund Idrettslag beslutter at klubben slår seg sammen med Lista IL og
IK Borhaug, og danner en ny klubb med nytt navn, ny logo og nye klubbfarger. Nytt navn
innebærer at man ikke kan benytte et av de gamle navnene.
Beslutningen innebærer at alle klubbens eiendeler og forpliktelser overføres den nye klubben, og
klubben legges ned etter at sammenslåingen er formelt gjennomført senest 31.12.2019.
Det ekstraordinære årsmøtet gir styret fullmakt til å forberede og gjennomføre sammenslåingen.
Klubbens to representanter i arbeidsgruppen (Bjarne Hellum og Ståle Johannessen) utgjør
valgkomité for ny klubb sammen med de øvrige klubbenes representanter.

Tilsluttet: Norges idrettsforbund, Vest-Agder idrettskrets, Norges fotballforbund, Norges håndballforbund, Norges bueskytterforbund, Norges volleyballforbund

Klubben starter prosessen umiddelbart.
Vedtaket betinger at de tre klubbene Farsund IL, IK Borhaug og Lista IL går med i den nye
klubben.
Møteleder gjennomgikk hovedstyrets forslag til vedtak som beskrevet over. Før det ble avhold skriftlig
valg med individuell kontroll av stemmeberettigede, ble det åpnet opp for spørsmål fra salen.
Resultat fra avstemmingen:
For sammenslåing: 84 stemmer
Mot sammenslåing: 1 stemme
Møtet avsluttet 20:00
Helge Talleraas (ref)

