
 

    

 

           5.12.2017

 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 
Tid:  19. DESEMBER 2017 kl. 18:00 
Sted:  Quality Hotel Grand Farris, Storgata 38, 3251 Larvik, Norge 

 
SAKSLISTE 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokoll  
4. Vedtak om sammenslåing av Lardal og Larvik Idrettsråd 

Styrene i Larvik og Lardal idrettsråds forslag til vedtak: 
Larvik og Lardal idrettsråd slås sammen. 
 
Bakgrunn: 
Lardal og Larvik kommuner har vedtatt kommunesammenslåing fra 1.1.2018 
For å få på plass den nye organisasjonen innen 1.1.2018, må det formelle på plass i forhold til 
sammenslåing av idrettsrådene.  
Larvik og Larvik idrettsråd har hatt felles styremøter siden mai 2016. 
Lardal Idrettsråd består av 6 idrettslag og Larvik Idrettsråd består av 52 idrettslag. 
Nye Larvik Idrettsråd blir 58 idrettslag, med et samlet medlemstall på 13772. 

 
5. Vedtak om opprettelse av nye Larvik Idrettsråd 

 
Styrene i Larvik og Lardal idrettsråds forslag til vedtak: 
Ny Larvik Idrettsråd opprettes fra 31.12.2017. 
Nytt kommunenr. er 0712 - og navn på sammenslått idrettsråd blir Larvik Idrettsråd med org. nr. 
IR0712 ( i SportsAdmin). Navn og organisasjonsnr. (988 707 783) i Enhetsregisteret beholdes.(Lardal 
Idrettsråd er ikke registrert i Enhetsregisteret.) 
 

6. Valg av nytt styre 
 
Styrene i Larvik og Lardal idrettsråds forslag til vedtak: 

 Valgte styrer fra Lardal og Larvik idrettsråd fortsetter fram til ordinært årsmøte 19. mars 2018. 
 Dvs. at valgt styreleder fra Lardal idrettsråd tiltrer det nye styret sammen valgte representanter fra 
 Larvik Idrettsråd. Valgkomiteen støtter styrets forslag. 
 
7. Mandat 

Styrene i Larvik og Lardal idrettsråds forslag til vedtak: 
På første ordinære årsmøte behandles, årsberetninger og regnskap for gamle Larvik og Lardal 
idrettsråd hver for seg. Nye Larvik Idrettsråd utarbeider forslag til lovendring ift. ny 
styresammensetning, samt felles budsjett og handlingsplan til behandling på det ordinære årsmøte 19. 
mars 2018. 
Eventuelle restmidler fra Lardal og Larvik idrettsråd overføres til nye Larvik idrettsråd innen 31.1.2018. 

 
Sportslig hilsen 
Styrene i Lardal og Larvik idrettsråd 
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