
AVTAL~FORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN - IL NORODD 

Arbeidsgruppen består av: 

Ann Jorunn Sag/i, Arnt Eilertsen, Erling Meese, Johan Rune Aronsen, Ronny Henden, 

Helge Kruse, Steinar Sogn, Knut Karstein Visnes og Terje Kvisvik 

1. IL No rodd stiller seg positiv til at det etableres en ny svømmeklubb i den hensikt å samle 
samtlige aktive svømmere, kursaktivitet, trenere og ledere til et felles svømmemiljø i 
Kristiansund. 

2. Skifte av klubb fra for medlemmene i IL Norodd svømmegruppe vil skje ved at den enkelte 
melder overgang til den nye svømmeklubben, Kristiansund svømmeklubb. Tidspunkt for 
overgang til ny klubb er satt til den 30.06.2016, unntak er deltaker/e i NM. Overgangen 
gjennomføres på et senere tidspunkt i slike tilfelle, 

3. Dersom svømmere ikke ønsker å bytte klubb fra ll Norodd svømmegruppe til Kristiansund 
Svømmeklubb, vil Kristiansund Svømmeklubb være ansvarlig for å legge til rette for trening, 
administrasjon, ledelse etc. for den eller de dette gjelder under nåværende IL Norodd 
svømmegruppe. Ansvaret gjelder for de som er medlemmer per 30.06.2017. 
Det økonomiske ansvaret som innebærer bane/halleie, trenerressurser, ledelse etc. i denne 
forbindelse påligger også Kristiansund svømmeklubb. 

4. Arbeidsgruppen er kommet frem til at IL No rodd oppretter en ny konto hvor det den 
30.06.2017 som blir tilført kr. 50.0001- fra Il Norodd svømmegruppes konto i Sparebank 1 
Nordvest. Svømmegruppa disponerer sin nåværende konto videre inntil den er klar for 
sletting. 

Beløpet skal avsettes som en sikkerhet for å møte de potensielle merkostnadene som IL 
Norodds gjenværende akt iviteter blir påført ved at svømmegruppen forlater klubben. 

5. Il Norodd svømmegruppe vi l videreføre sitt nåværende navn. Dette kan ikke endres, ref. info 

fra tlf. samtale mellom Terje Kvisvik og Geir Moholt i Idrettskretsen. 11 Norodd 

svømmegruppe har til hensikt å videreføre dagens aktivitet med vannaerobic. Det foreligger 
ingen planer om å starte opp en konkurrerende svømmeklubb. 

6. Il Norodd svømmegruppe tar med seg sine eiendeler og effekter fra lager i Norodd/Braatt 
huset og l svømmehallen. Vannaerobicen gruppen beholder sine eiendeler som er lagret i 
svømmehallen. Il Norodd svømmegruppes arkiv blir NQrodds eiendom også etter 
utmeldelsen. 

7. Salgsvognen som i dag er eld av IL Norodd svømmegruppe skal i fremtiden eies og 
vedlikeholdes av IL Norodd. Vogna skal kunne benyttes av friidrettsgruppa, sykkelgruppa, 
triathlongruppa og Kristiansund svømmeklubb. I en slik ordning vil driftskostnadene deles 
mellom de ovennevnte lagene som har bruksrett til vognen. 



8. Eventuelle midler fra LAM og kulturmidlene fra kommunen som blir tildelt IL Norodd 

svømmegruppe for perioden 01.01.2017 - 30.06.2017 vil bli overført til KSK når de er mottatt 

av IL Norodd. Erling Meese og Steinar Sogn ivaretar denne oppgaven på vegne av lagene, 

08.06.~017 
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Arbeidsgruppen 

li Norodd 

Denne avtalen erstatter svømmegruppas opprinnelige forslag som ligger til behandling i Hovedlagets 

årsmøte. Signering av denne avtalen medfører at svømmegruppa vil trekke opprinnelig forslag i 
forkant av kommende ekstraordinært årsmøte. Det vil følgelig ikke bli votering mellom opprinnelig 

forslag og denne avtalen i det ekstraordinære årsmøtet. 

Steinar Sogn 


