Saksliste – ekstraordinært årsmøte FK Tønsberg
12. Juni 2019 kl. 19:00 i Vestfoldhallen.
1.

Godkjenne de stemmeberettigede

2.

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.

Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4.

SAK: Sammenslåing EIK I.F Tønsberg og FK Tønsberg
Det er pr. 11.mai 2019 inngått avtale mellom Eik I.F Tønsberg og FK Tønsberg
om sammenslåing av klubbene Eik IF Tønsberg og FK Tønsberg gjeldende fra
01.01.2020. Sammenslåingen inkluderer Stiftelsen Eik Idrettsanlegg og
Vestfoldhallen AS.
Bakgrunn for sammenslåingen er et felles ønske om toppfotballsatsning for
regionen samtidig som rekruttering og bredde skal ivaretas etter samme
mønster som dagens praksis.
EIK tilfører en stor og velorganisert breddeklubb/organisasjon med mange
medlemmer, mange aktive, en tradisjonsrik historie og et stort idrettsanlegg
organisert under Stiftelsen Eik Idrettsanlegg. Det er stort potensiale for utvikling
av talenter.
FKT tilfører et ungt lag med store utviklingsmuligheter som i 2019 spiller i 3.
divisjon avd. 2, en organisasjon med erfaring fra toppidrett, samt Vestfoldhallen
med flere bruksområder.
Breddesatsning skal videreføres slik det er fastsatt i EIKs eksisterende planverk,
herunder sportsplan, klubbhåndbok og sertifisering som Kvalitetsklubb II.

Organisering
Det foreslås å organisere den nye klubben i en idrettslagsallianse. Det er vurdert
hensiktsmessig å beskytte breddeidretten og eiendomsretten til anlegg ved å

utskille toppsatsingen i et org.nr. og la resten av idrettsaktiviteten bli liggende
igjen i det opprinnelige idrettslaget.
Medlemmene i idrettslagsalliansen må være medlemmer i allianseidrettslaget.

•

Klubbens nye navn er FK EIK Tønsberg.

•

Ny logo utarbeides, alternativt benyttes EIK’s eksisterende logo

•

Klubbens
draktfarge
er
hvite
trøyer
og
sorte
Bortedrakter/reservedrakter er røde trøyer og røde bukser

bukser.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber styret om å utarbeide søknad til Norges Idrettsforbund om å slå
sammen FK Tønsberg og Eik IF Tønsberg fra 01.01.2020 i en organisering som vist
over, under disse forutsetninger:

1. Å endre klubbnavn fra FK Tønsberg til FK Eik Tønsberg
2. Å fornye EIKs eksisterende logo på en slik måte at ny
organisering reflekteres.
3. Den sammenslåtte klubben FK Eik Tønsberg skal så fort det lar
seg gjennomføre, søke om å bli et Allianseidrettslag, slik at topp
og bredde deles og får hvert sitt styre og årsmøte. FK Tønsbergs
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organisasjonsnummer skal søkes benyttet til registrering av
særidrettslaget i det nye allianseidrettslaget, til forvaltning og
drift av toppsatsingen. Vestfoldhallen skal da fortsatt tilhøre
topp, og Stiftelsen Eik Idrettsanlegg skal tilhøre bredden.

Tønsberg, 28.05.2019
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