Protokoll fra Aust-Agder idrettskrets' ekstraordinære idrettskretsting
på Scandic Sørlandet 1. desember 2018
Tinget ble satt kl. 11.00.
Sak 1:

Åpning

Åpning ved leder i idrettskretsen Kirsten Borge.

Sak 2:

Godkjenning av de frammøtte representantene

Organisasjonssjef Svein Lien gjennomgikk representantlisten, herunder idrettskretsens styre,
idrettslagene, særkretsene, idrettsrådene med de rettelser som ble foretatt ved frammøte.
Vedtak:

Representantlisten med de foretatte rettelser ble enstemmig godkjent.

Ved tingets åpning var i alt 45 representanter til stede, hvorav 37 var stemmeberettigede.

Representanter med fulle rettigheter:
Idrettskretsens styre:
Kirsten Borge
Marte Bentzen Fossestøl
Anne Blakstad
Siri Marie Gundersen
Jan Albert Haagensen
Linda Vegusdal Stølen
Haakon Nipe

leder
nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Idrettslag:
Martin Meltzer
Oddvar Glidje
I ngebjørg Dahl
Dagrun Evensen
Jens Martin Reiersølmoen
Nils Morten Blakstad
Kåre Mortveit
Odd Utstumo
Svein Erik Ommundsen
Siv Langerød-Erichsen
I nge Lines
Geir Støylen
Knut Nordbø
G unn-Marit Eriksen
Bjørnar Vestøl

Arendal Pistolklubb
Birkenes IL
Bykle IL
Brekka Rideklubb
Froland IL
I K Grane Arendal Allianse
I K Grane Arendal Fotball
IK Grane Arendal Orientering
I L Høvdingen
Tvedestrand T&IF
Vegårshei IL
Østre Tromøy T&IK
Øyestad IF Allianse
Øyestad IF Håndball Elite
Grimstad Sykkeklubb

Særkretser:
Jan Reykdal
Stian Syvertsen
Eilert Vierli
Terje Johnsen
Marianne Rasch Johnsen

Aust-Agder Bedriftsidrettskrets
Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets
Aust-Agder Seilkrets
NCF Region Sør
NHF Region SørVest

Idrettsråd:
Marianne TØnnessen
U nni Vaa Warelius

Grimstad
Risør

Representanter uten stemmerett:
Fra administrasjonen, med talerett:
Svein Lien
Organisasjonssjef
Kontrollkomite:
m/tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens arbeidsområde:
Birger Eggen
Leder
Valgkomite:
m/tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens arbeidsområde:
Aslak Heim-Pedersen
Leder
Observatører/adm.:
Ellen Dahl
G unnar Høygilt
Brit Fossli
Stein Bø-Mørland
Synnøve L. Solheim

Sak 3:

Varamedlem
Varamedlem
N IF — Agder og Telemark
Aust-Agder idrettskrets
Aust-Agder idrettskrets

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
1.

Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer.

2.

Representantene forlanger ordet ved framvisning av sine nummerskilt. Ingen
representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 5 minutter første gang, og 3
minutter ved senere innlegg. Dirigentene kan, hvis de finner det påkrevd, stille
forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede taler. Til
forretningsorden gis ikke ordet mer enn en gang i høyst 1 minutt til hver sak.

3.

Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med organisasjonens og
representantens navn.

4.

Alle vedtak, hvis intet annet er bestemt, avgjøres med alminnelig flertall.

5.

Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall stemmer for og i mot.

6.

Stemmeberettigede representanter må være tilstede under hele tinget. Dersom en
representant må forlate tinget, skal nummerskiltet leveres sekretærene som fører
liste over de tilstedeværende representantene.

Vedtak:

Styrets forslag til innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 4:

Valg av dirigenter, sekretærer samt to personer til å underskrive protokollen

Det ble fremmet følgende forslag:
Dirigent:

Birger Eggen

Sekretær:

Stein BØ-Mørland

Til å underskrive protokollen: Jens Martin Reiersølmoen og Knut Nordbø
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5:

Innkomne forslag

5-1. Sammenslutning av Aust-Agder idrettskrets(AAIK)og Vest-Agder idrettskrets (VAI)
Idrettstinget 2015 vedtok, under behandlingen av Idrettspolitisk dokument 2015-2019, at følgende
tiltak skal stå sentralt: "Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens
forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden".
I og med at våre to fylker blir ett Agder i 2020, er det gitt at også idrettskretsene blir «ett Agder»;
Agder idrettskrets. Styrene i begge idrettskretser har imidlertid besluttet å søke om,og har fått
a ksept for, å slå seg sammen ett år tidligere; 1.1.2019. Begrunnelsen er VAI sin organisasjonssjefs
avgang på samme tidspunkt.
Idrettskretsstyrets anbefaling: Styret vil anbefale idrettskretstinget å godkjenne at
sammenslåingsprosessen gjennomføres, slik at den sammensluttede idrettskretsen overtar
virksomheten med virkning fra 1. januar 2019.
Idrettskretstinget gir interimsstyretfullmakt til å gjennomføre prosessen iht NIFS malfor
regionalisering, NIFS lov § 2-23(5), §1-7 og §2-16
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5-2. Regnskapsavslutning for Aust-Agder idrettskrets
Regnskapet for Aust-Agder idrettskrets skal avsluttes tidligst mulig etter 31.12.2018. På dette
tidspunktet er ikke AAIK en operativ organisasjon. Organisasjonssjefen for Agder idrettskrets får i
oppgave å ferdigstille årsregnskapet, og det er det sittende styret i Agder idrettskrets som
godkjenner og signerer regnskapet.

ldrettskretsstyret ber kretstinget om tilslutning til at organisasjonssjefen ferdigstiller regnskapetfor
2018, og at det sittende styre i Agder idrettskrets godkjenner og signerer regnskapet
Følgende hadde ordet i saken: Knut Nordbø
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent.

5.3. Eierskapet i Atletica Treningssenter, Sparebanken Sør Amfi Arendal
AAIK har siden oppstarten i august 2012 hatt en aksjepost i Atletica Treningssenter beliggende i
Sparebanken Sør Amfi Arendal. P.t. er eierandelen 11,6 %, og organisasjonssjefen i AAIK er
styreleder. Etter noen tunge år økonomisk, er nå resultatene gode, man har positiv egenkapital, og
utsiktene til å tjene penger fremover, er bra. Siste årsresultat var på 142 365, og årets ser ut til å
kunne bli på mellom 250 — 300 000. Senteret er, i tillegg til AAIK, eiet av 5 idrettslag, 1 særkrets og
lyre AS, og er således 100% eiet av idretten.
ldrettskretsstyret ber kretstinget om tilslutning til å be om å få aksjene i Atletica overført til Agder
idrettskrets.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 6:

Avslutning

Organisasjonssjef Svein Lien takket det siste styret for engasjementet og innsatsen. Alle fikk den
rykende ferske jubileumsboken i gave.

Tinget ble hevet kl. 11.09
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Knut Nordbø

Jens Martin Reiersølmøen

