Referat om sammenslåing av KGP og KPK (Møte med kretsen)
Tirsdag 20. september 2021 kl. 16:00
Sted: Idrettens hus
Til stede: Thomas Aanundsen, Jørgen Loftesnes Sandhåland, Halvor Toreskaas, Ole Thomas Furuseth.
Formål: Møte sammen med representant fra kretsen for å få en veileder til videre arbeid.

1. Møte med kretsen
Det ble holdt et møte på idrettens hus sammen med valgkomite medlemmer fra hver klubb samt
representant fra kretsen for å få innspill til videre arbeid.

2. Veileder for sammenslåing
Deltagerne på møtet fikk utlevert en veileder fra kretsen som de har utviklet spesielt for
sammenslåing av klubber. I veilederen er det noen punkter som faller bort for oss med tanke på
leverandører samt kreditorer da klubbene stort sett benytter de samme leverandørene og ikke har
noe gjeld bortsett fra felles gjeld på farvannet. De viktigste punktene som ble diskutert på møtet og
som vil bli spesielt vektlagt i det videre arbeidet er som følger:

a. Navn og org. Nummer
Det må tas stilling til hva styrene ønsker den nye klubben skal hete. Dette navnet opp til godkjenning
av NIF før det kan vedtas. Det ble anbefalt å beholde et org. Nummer for å gjøre prosessen enklere.
Det vil si at det mest naturlige er å beholde org. Nummeret til den klubben som har mest aktivitet.
Det bør også tas hensyn til grasrotgivere. Hvilket org. Nummer som blir valgt har ingen praktiske
betydninger for den nye klubben annet enn at jobben med verdi overføring, medlemsoverføring osv.
blir enklere.

b. Nytt styre
Det ble anbefalt å ikke ha interimsstyre, men heller velge helt nytt styre hvor halvparten sitter til
2023 og den andre halvparten sitter til 2024. Dette på grunn av sammenslåing tett mot ordinært
årsmøte i 2022. NIF’s lov sier at leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, men ellers bør det nye
styre bestå av lik fordeling av medlemmer fra hver klubb (det skal være 2 kvinnelige medlemmer,
eller søke disp. til kretsen). Valgkomiteene i hver klubb får i oppdrag å sette sammen det nye styre og
nytt kontrollutvalg som blir fremmet på et eventuelt konstituerings møte (ekstra ordinært årsmøte i
2021).

c. Dato for sammenslåing
Anbefalingen om dato for sammenslåing ble basert for det meste på økonomi. Sammenslåingen bør
skje etter momskompensasjonen er utbetalt og før 1. januar 2022. Her ser vi 30. desember 2021 på
som en mulig dato.

d. Ekstraordinært årsmøte og konstituering
Ekstra ordinære årsmøter og konstituering av den nye klubben kan foregå før sammenslåingen trer i
kraft. Det ble anbefalt å holde de 2 ekstra ordinære årsmøtene på samme sted med i 2 forskjellige
lokaler til samme tid. Dette for å kunne gjøre unna konstitueringen av det nye styre umiddelbart
etter de ekstra ordinære årsmøtene. Vi ser for oss at november bør være en fin måned å holde dette
i. Mer info om dette vil komme i god tid (minst 2 uker før).

e. Ny lov
Det må før en konstituering utarbeides en ny lov for den nye klubben. De 2 sittende styrene får i
oppgave å forfatte dette. Utvalget vil lage et forslag som de 2 styrene må godkjenne før årsmøte i

den nye klubben godkjenner denne. Det vi ser er at lovene i de 2 klubbene er mer eller mindre like,
så arbeidet med den nye loven bør ikke by på de store utfordringene verken for styrene eller
medlemmene.

3. Verdier i klubbene
Det ble under møtet diskutert verdier i klubbene og at dette må overføres til den nye klubben (org.
Nummeret som blir beholdt). Det må derfor gjennomføres en inventarliste i begge klubber. Det er
her snakk om kostbare gjenstander og ikke nødvendigvis forbruksmateriell.
Det ble nevnt at det kunne være en begrensning om hvor mange våpen en klubb kunne erverve.
Thomas Aanundsen undersøker dette videre med våpenkontoret.

4. Videre arbeid for utvalget og styrene
Utvalget vil nå sette seg ned for å forfatte en ny lov til den nye klubben, samt gi forslag på navn til
styrene. Styrene må så godkjenne navneforslag og ny lov. Styrene i klubben får i oppgave å skrive
inventarliste for eiendeler i klubbene. Styrene må også finne ny valgkomite som vil bli presentert på
konstitueringen.
Syrene må finne en dato for når de ekstraordinære årsmøtene kan gjennomføres og sende ut
invitasjon til dette med saksliste til både årsmøte og konstituering. Denne jobben kan utvalget påta
seg hvis styrene godtar det.

Møtet ble hevet 17:15
Referent: Jørgen Loftesnes Sandhåland

