Til Arnadal idrettslag – Hovedlaget

Januar 2016

OPPHØR AV O-GRUPPA I AIL OG OVERFØRING TIL O-GRUPPA I STOKKE IL
O-gruppa i AIL opphører fra 3. mars 2016.
Nåværende medlemmer oppfordres til å melde seg inn i Stokke ILs o-gruppe.
Grunnen til forslaget:
 AILs o-gruppe har kun 5 aktive medlemmer. Det er vanskelig å tilby
eventuelle nye medlemmer et godt nybegynner- og treningstilbud.
 Gruppa har for få medlemmer til å kunne arrangere fullgode o-løp.
 O-gruppa i Stokke IL har et godt nybegynner- og treningstilbud.
 O-gruppa i Stokke IL kan tilby et større miljø som betyr mye, spesielt for
yngre medlemmer.

Forslag til betingelser:
 Hovedlaget i AIL eier kart og materiell fra o-gruppa. Kart, postskjermer,
o-cad-program, Emit timerecorder forblir i klubbens eie. Det kan brukes i
opplegg for klubbens barneidrett og opplegg for Vennerød skole.
 Eierandelene som O-gruppa har hatt sammen med O-gruppene i Andebu
og Stokke (ANSTAR) blir innløst i september 2016. *Se detaljer under
 Hovedlaget får bruksrett til bukkene da de ikke lenger vil bli i
idrettslagets eie. Avtalen om bruksrett gjøres med O-gruppene i Andebu
og Stokke.
 O-gruppa i Stokke IL kan fritt bruke kartene « Arnadal», «Gryte, Åmot»,
«Løke», «Fossnes Senter», «Hunnestuen» til ulike orienteringsløp.
 O-gruppa i AIL betaler for oppgradering av vestre del av kartet « Gryte,
Åmot» . På dette kartet er det lagt inn laserkurver som gir en god
nøyaktighet. ( Resynfaringen skjer på dugnad). Kartet ventes ferdig våren
2016.

 O-gruppa i AIL planlegger en markering av nedleggelsen
 Kapital overføres hovedlaget etter at alle planlagte utgifter er betalt
 Det forventes at o-gruppa i Stokke IL legger diverse løp til kart i Arnadal.

* UTTREDELSE AV ANDELSLAGET ANSTAR:
Iflg. p. 14 i andelslagets vedtekter, må en uttredelse varsles 6 mnd. før en
generalforsamling. Som følge av skrivet over, varsler o-gr. i AIL om uttredelse
av ANSTAR. Det settes da en pris på andelslagets eiendeler, og de 12.084 kr
som AIL ikke har betalt / skylder, trekkes fra AILs andel. Leder i ANSTAR
innkaller til generalforsamling ca. 6 mnd. etter AILs årsmøte 3.mars, og på
dette møtet (september) bestemmes pris på andelslagets eiendeler og
utbetaling av AILs andel.

Arnadal, 14.01.2016.
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