Samarbeidsavtale mellom KGP og KPK for «NY PISTOLKLUBB»
Avtalens ordlyd er godkjent av begge styrene i ekstraordinære årsmøter denne dag, og har til hensikt
å gi en felles bestemmelse over hvordan den nye klubben skal driftes i grove trekk. Avtalen trer i kraft
fra den datoen klubbene formelt fusjonerer, innen utgangen av desember 2021.11.15.
Avtalen kan ikke forkastes før ved årsmøte i 2023.

§1-Stemmelikhet
Ved stemmelikhet i et styrevedtak krever NIFs lover at leder har dobbeltstemme. For at
maktbalansen i den nye klubben skal være mer eller mindre lik fra begge de tidligere klubbene skal
styret bestå av likt antall medlemmer fra de respektive klubbene.

§2-Vara medlemmer
I den nye klubben skal ikke varamedlemmene nummereres, men skal i stedet for å representere den
klubben de var medlem i før sammenslåing ved styremedlemmets frafall.

§3-Treninger
De tidligere klubbene lager sine egne vaktlister for treninger frem til sommeren 2022. Etter dette må
det nye styret ta stilling til veien videre. Styret bør samråde seg med årsmøte 2022 om en
treningsmodell.

§4-Nøkkelbrikker til Gimlehallen og Kristiansand Pistolbane
Det nye styret skal ikke frata medlemmer med oppgaver i klubben sine nøkkelbrikker. Medlemmene
skal bli tilbudt en tilsvarende rolle i den nye klubben, slik at de får mulighet til å beholde sin tilgang.
Ønsker medlemmet ikke å involvere seg i den nye klubben kan styret da frata det aktuelle
medlemmet sine nøkkelbrikker. Det nye styret må vedta en modell som angir kriterier for å ha
nøkkelbrikker før felles vaktliste.

§5-Sikkerhetskurs
Frem til sommeren 2022 kan de tidligere klubbene arrangere sikkerhetskurs på lik linje som de gjorde
tidligere etter avtale med styret. Etter sommeren 2022 skal sikkerhetskurs arrangeres etter en felles
bestemmelse fra det nye styret (gjerne i samråd med trenerne som ønsker å holde kurs)

§6-Undergrupper
Samtlige undergrupper består i den nye klubben. Det nye styret tar en vurdering på hvilke
undergrupper som bør foreslås nedlagt og om eventuelle nye undergrupper før årsmøtet 2022.

§7-Æresmedlemmer
Æresmedlemmer fra de tidligere klubbenene beholder sitt æresmedlemskap. Eventuelle nye
æresmedlemmer og fratakelse av æresmedlemskap følger vedlegget i ny lov som godkjennes av
stiftelsesmøtet før sammenslåing.

§8-Økonomi
Verdiene i de tidligere klubbene blir overført uavkortet til ny klubb som disponerer dette slik den
ønsker etter sammenslåing.
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§9-Nytt styre
Valgkomiteene fra de tidligere klubbene legger frem forslag på nytt styre for stiftelsesmøtet. Nytt
styre sitter frem til og med årsmøtet 2023. Valget på årsmøtet 2022 vil derfor utgå. Nytt styre skal
bestå av 2 styremedlemmer fra hver klubb, leder og nestleder. Totalt 6 personer. Der den ene
klubben får leder skal den andre klubben ha nestleder. Varamedlemmene består av 1 varamedlem
fra hver klubb jmf. §1.

.

01.12.2021
Kristiansand Pistolbane, Østre Ålefjærvei 281, 4634 Kristiansand

På vegne av Kristiansand Pistolklubb:
Jørgen Loftesnes Sandhåland
Leder Kristiansand Pistolklubb

På vegne av Kristiansand Garnisons Pistolklubb
Thomas Aanundsen
Leder Kristiansand Garnisons Pistolklubb
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