
 
 
 
 
 
 
 
 
Til 
medlemmene i IK Grane Arendal Allianse 

Arendal, 14.05.2017  

 

Sakliste og sakspapirer for ekstra årsmøte 22.05.2017. 
 
Det vises til innkallingen til årsmøte ved annonse i Agderposten tirsdag 09.05.2017. 
Årsmøtet avholdes på Granehallen mandag 22.05.2017 kl. 19.00 
Enkel bevertning. 

Saksliste: 

1.  Godkjenne stemmeberettigede. 
2.  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3.  Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Forslag fra styret: 

a. Utdeling av midler til Allianseklubbene. 
b. Garanti til Håndball 

 c. Støtte til idrettsanlegg: Orientering - nytt kart ved Granestua   
  
 
Med vennlig hilsen 
 

Styret  



 
 

 
SAKER PÅ EKSTRA ÅRSMØTE 22.05.2017. 

 
 

Sak nr. 1 Godkjenne de stemmeberettigede 
Antall stemmeberettigede til stede:  
 
 
Sak nr. 2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
Innkalling er foretatt med annonse i Agderposten tirsdag 09.05.2017. 
Saksliste og sakspapir er lagt ut på Alliansens hjemmeside mandag 15.05.2017. 
Forslag til forretningsordning: 
1.  Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 
2.  Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3.  Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 
tredje gang. Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 

4.  Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
5.  Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 

saklisten. Nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 
6.  Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 

Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 
7.  I protokollen føres det inn forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. 
 
Forslag til vedtak: 
 Innkalling, saksliste og forretningsordning godkjennes. 
 
 
Sak nr. 3 Velge ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
Vedtak: 
 Ordstyrer:     
 Sekretær:     
 2 til å underskrive protokollen:  
 
 
Sak nr. 4  Forslag fra styret. 
Håndball har henvendt seg til Alliansen med søknad om økonomisk støtte for kommende sesong 
2017/2018. 
Søknaden begrunnes i hovedsak med 2 forhold: 

- Damelaget rykker opp til 1. divisjon høsten 2017. Dette medfører betydelig øking av 
driftskostnader  

- Håndball har hatt negativt driftsresultat i 2015 og 2016 
Håndball har på møte med styret i Alliansen orientert i detalj om regnskap, budsjett, sponsorarbeid og 
styrket administrasjon i klubben.  
Styret har tro på at damelaget ved spill i 1. divisjon vil profilere Grane på en utmerket måte.  
 
Søknaden fra Håndball medføres økonomiske disposisjoner langt ut over det vedtatte budsjettet for 
2017. Videre har Alliansen mottatt søknad fra Orientering om støtte til nytt kart ved Granestua. 
Styret finner det korrekt å innkalle til ekstra årsmøte for behandling av 3 saker. 
 
 
Sak nr. 4a Utdeling av midler fra Alliansen til Allianseklubbene. 
Alliansen har pr. 01.01.2017 en egenkapital på kr 1.055.786,-. (I tillegg kommer Mangor Andersens 
Minnefond med kr 303.503,-). 
Styret mener at egenkapitalen er unødvendig stor i forhold til den beskjedne idrettsaktiviteten som 
direkte organiseres av Alliansen (Allidrett og Skigruppe). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Alliansen deler ut følgende midler til Allianseklubbene: 
 Håndball  kr 200.000,- 
 Fotball  kr 200.000,- 
 Friidrett  kr   50.000,- 
 Orientering kr    50.000,- 
 Sum   kr 500.000,- 
 
 
Sak nr. 4b Økonomisk garanti til Håndball. 
Håndball mangler fortsatt noe på fylling av sponsorbudsjettet. For å gi Håndball en solid økonomisk 
plattform og troverdighet i sitt arbeid for et godt sportslig tilbud, ønsker styret i Alliansen å bidra med 
garanti som omsøkt. 
 
Forslag til vedtak: 
Alliansen stiller økonomisk garanti til håndball med kr 250.000,- for 1 år fram til 01.05.2018 på 
følgende vilkår: 

- Håndball leverer regnskap hver 4. måned til Alliansen 
- Håndball vurderer fortløpende mulighet for reduksjon av garantibeløpet 

 

Sak nr. 4c Støtte til idrettsanlegg: Orientering – nytt kart ved Granestua 
Orientering har levert følgende søknad om støtte: 
 Nytt kart ved Granestua er godkjent av Aust-Agder Orienteringskrets 11.05.2017. 

 Kartet er stort – hele 16,7 km2. I forhold til tidligere Granestuakart er området noe utvidet 

 i øst ved Skjævestad inn mot Uglebokartet 

 i sør ned til Blågestadvannet/Assev inn mot Myrakartet 

Vi får nå sammenhengende orienteringskart med flere traseer helt fra Pollen til Granestua 

. 

 Vi har levert følgende byggeregnskap til Aust-Agder Fylke for utbetaling av spillemidler: 
   Samlet kostnad   kr 522.735,- 

  Finansiering: 

  Spillemidler   kr 165.000,- 

  Momskompensasjon idr.anlegg kr   79.000,- 

  Dugnad: administrasjon/tegning  kr   75.000,-  

 Sum    kr 319.000,- 

 Egenfinansiering – pengeutlegg kr 203.735,- 

 Sum finansiering   kr 522.735,-    

 

 Historisk har det vært følgende finansiering av idrettsanlegg som utføres av idrettslag: 

   1/3 spillemidler 

   1/3 tilskudd fra kommunen 

   1/3 dugnad og egenfinansiering av idrettslaget 

Dessverre har ikke Arendal kommune de siste 20 årene bidratt med tilskudd til 

orienteringskart. 

 

Alliansen har tidligere år bidratt med inntil 50 % til Allianseklubbenes eget pengeutlegg ved 
bygging av idrettsanlegg. 

Orientering tillater oss å søke om kr 100.000,- i støtte til det nye Granestuakartet. 

 
Forslag til vedtak: 
Orientering innvilges støtte til idrettsanlegg/Granestuakartet med kr 100.000,- 
 
 
Styret 


