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• Geir Madland 
 

Sak 1 // Godkjenning av de fremmøtte representanter. 

Sak 2 // Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Forslag til forretningsorden: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av valgte sekretærer. 

2. Taletiden for saksinnleder er 5 min. Utover dette er taletiden 3 min. første gang, 2 

min. andre gang og 1 min. tredje gang. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i 

samme sak. Den som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid. 

3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten. 

4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med det unntak som er 

nevnt i lovene.  

5. I protokollen innføres alle forslag og de vedtak som er gjort med antall stemmer for og 

imot. 

6. Protokollen skal godkjennes og underskrives av de to valgte årsmøterepresentantene. 

 

Forslag til vedtak:  

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 

 

Sak 3 // Valg av dirigent, sekretær og rep. til å underskrive protokoll. 

XXXX YYYY innstilles som møtedirigent. 

XXXX YYYY innstilles som møtesekretær 

XXXX YYYY og XXXX YYYY innstilles til å underskrive protokollen 

 

  



 

 

 

Vest-Agder Rytterkrets Ekstraordinært årsmøte 2022 Side 3 av 4 
 

Sak 4 // Sammenslåing av AARK og VARK 

Gangen i sammenslåing vil slik vi forstår det begynne med at hvert organ som skal slåes 

sammen selv avgjør sammenslåing først i sitt ordinære årsmøte. Etter dette er gjort behøves 

vedtak på nytt i et ekstraordinært årsmøte. Veien videre etter vedtaket i det ekstraordinære 

årsmøte vil til en viss grad bestemmes av sammenslåingens konsekvens og omfang. Ser man 

til denne sammenslåingen så kan man argumentere for at en enkel, men korrekt og effektiv 

sammenslåing er den beste avgjørelsen.  

 

Sammen med AARK foreslås det at sammenslåing gjøres på følgende premisser.  

1. Etter sammenslåing vil ny rytterkrets dannes og et interimsstyre nedsettes. 

Interimsstyre vil bestå av halvparten av styremedlemmene fra AARK og halvparten 

av medlemmene fra VARK (4 stk. hver). Interimsstyret vil videre sitte frem til det 

første ordinære årsmøtet for ny krets.  

2. Ny krets vil gis navnet «Agder Rytterkrets».  

3. Ny krets vil anvende «lovnormsmal for særkretser» frem til evt. annet blir bestemt av 

det kommende ordinære årsmøtet i 2023.  

4. Alle midler hver krets tar med seg inn i den nye sammensetningen vil tilfalle ny krets 

– og fordeles/bestemmes over slik det nye styret finner det fornuftig i henhold til 

lovnorm. Dette gjelder med unntak av evt. skjevheter i midler. Dersom en krets ved 

sammenslåingstidspunktet har mer midler enn den andre kretsen så skal differansen 

tilfalle de klubbene der denne differansen har oppstått. F.eks. hvis AARK har kr. 

50 000 mer enn VARK på bok i sammenslåingstidspunktet så skal ny krets sørge for 

at disse midlene tilkommer klubbene i gamle AARK.  

 

Forslag til vedtak:  

Sammenslåingsspørsmålet godkjennes og sittende styre i AARK får mandat til å sammen med 

sittende styre i VARK nedsette et interimsstyre for den nye kretsen samt gjennomføre 

nødvendige aksjoner for å fullføre sammenslåingen. 
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