Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Eiker
CK, onsdag 23.april 2014 kl. 19.00 på Eiker
Kvikk
Saksliste:
1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av saksliste og innkalling
3. Valg av dirigenter, sekretær, tellekorps og 2 medlemmer
til å underskrive protokollen
4. Behandle forslag fremmet av styret: Eiker CK slås
sammen med IF Eiker Kvikk og danner egen
undergruppe for sykkel





Redegjørelse fra styret i ECK
Informasjon fra hovedstyret i IF Eiker Kvikk
Debatt
Avstemming og resultat

5. Avslutning

82 stemmeberettigede medlemmer møtte frem.

1. Åpning av ekstraordinært årsmøte 2014
Leder Terje Kolbjørnsen ønsket de fremmøtte velkommen og åpnet møtet. Han ønsket spesielt
æresmedlem Jan Nordlie velkommen.
2. Valg av dirigenter og sekretær
Følgende to personer ble foreslått:
Dirigenter: Morten Aasgaard og Bård Håkon Libråten. Det framkom bemerkninger fra Espen
Kværnstuen på at dirigentene ikke burde komme fra styret da saken som skulle behandles var
styrets forslag. Skjalge Kraglund ble derfor foreslått sammen med Morten Aasgaard, noe
årsmøtet bifalt.
Sekretær: Marit Lillejord
Jan Rasmussen og Arne Lien ble valgt til å underskrive protokollen.
Tellekorps: Britt Uthne, Oddvar Deilkås og Trond Skistad
Alle ble enstemmig valgt.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Dagfinn Blom hadde merknader til innkallingen. Han var av den oppfatningen at selve
sakslisten ikke var sent ut med 14 dagers varsel og at årsmøtet ikke var gyldig innkalt. Styret
mente at saken som var gjenstand for møtet var blitt varslet i tråd med vedtektene. Det var kun
en sak til behandling. De øvrige punktene på dagsorden som er gjengitt i innledningen til
denne protokollen kun er formaliteter som er vanlige på et årsmøte. Det ble derfor foretatt en
avstemning på om årsmøtet skulle anses gyldig innkalt eller ikke. Det ble vedtatt at møtet var
innkalt i tråd med vedtektene og beslutningsdyktig ved at 78 stemte for og 4 stemte mot.

4. Forslag: Eiker CK slås sammen med IF Eiker Kvikk og danner egen undergruppe for sykkel
Terje Kolbjørnsen ga medlemmene en redegjørelse fra styret om hvilke begrunnelser som lå til
grunn for forslaget.
Tone Nordlie, leder av Eiker Kvikk informerte medlemmene om Eiker Kvikk IF. Erik Aasen
viste tegninger av klubbhuset som skal bygges og fortalte litt om anlegget og økonomi.
Det ble en åpen debatt helt til slutt før avstemmingen skulle gjennomføres.
Avstemming: Det ble avgitt 82 stemmer. 39 stemte ja, 42 stemte nei og en stemme var blank.
Vedtak: Styrets forslag ble stemt ned da det ikke oppnådde 2/3 flertall

______________________
Jan Rasmussen

_____________________
Arne Lien

