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IDRE TTSKLUBBEN RINDALS.TROLL

EKSTRAoRDTNÆnI Ånspr ØTr, r IK RTNDALS-TRoLL

zalt

IK Rindals-Troll avholdte ekstraordinært årsmøte onsdag 23.november 2011, kl 20.00 -22.30
i Rindalshuset.5T av klubbens medlemmer møtte frem.
Leder Lars Mikkelsen ønsket alle velkommen.

Sak

l. Godkiennins

av innkalline og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste enstemmig godkient

Sak 2. Valg av møteleder os sekretær
Forslag møteleder.' Magne Bjømstad
Vedtuk: Magne Bj ørnstad enstemmig v algt.
Forslag seketær: Vigdis Trønsdal
Vedtak: Vigdis Trønsdal enstemmig valgt.

til å skrive under Brotokollen
Vedtak: Olav Løfald og Hege Gåsvønd
Disse blir med og teller stemmel sammen med Ann Kristin RTørset og Addbjørn Heggem

Sak 3. Vals av to personeJr

Sa\"4. Sam,menslåine av IL Rindøl oe IK Rindals:Troll
Styrets innstilling til vedtak:

1.

IL Rindøl og IK Rindals-Troll

slåes sammen

til et fleridrettslag.

Grunnlaget for innstillingen er gitt i saksfremlegget ovenfor.
Det er styrenes intensjon at dette skal være førende for prosessen videre.
Etableringsårsmøte for det eventuelt nye fleridrettslaget vil bli avholdt innen 15.04.12
I dette møtet vil det bli fremlagt en ny organisasjonsplan
Lov for den nye fleridrettslaget vil basere seg på basis-lovnorm for idrettslag

2.

IK Rindals-Troll stiller

seg positiv

til

en eventuell sammenslåing med Rindal Fotballklubb i neste

omgang.
Det ble en lang diskusjon i forkant av avstemmingen, og den gikk mye ut på navnevalget av det nye idrettslaget.
Det var ei positiv stemning i salen for sammenslåing, men en del medlemmer følte de ikke hadde noe annet valg
enn å stemme nei, ettersom naynet på det nye laget var gitt, og de ønsket å beholde Trolhravnet.
Det var også en diskusjon vedrørende klubbhuset på Skogsletta.

Det var slaiftlig avstemming over styrets innstilling til vedtah med fulgende resultat:
56 stemmer avgitt, av de var to blanke.

JA: 34 stemrner (62,9W
NEI:20 stemmer {37,1%)
Vedtak Det ble ikke 2/3 flertall for styrets forslag, dermed sier IK Rindals-Troll nei til sammenslåing.
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