Sak -10. Til Årsmøtet Friskis&Svettis Ski, 20.03.18
Konsekvenser for Friskis&Svettis Ski av kommunesammenslåingen mellom Oppegård
kommune og Ski Kommune til Nordre Follo.

Bakgrunn:
Årsmøtet i Friskis&Svettis Ski fattet på sitt årsmøte i 2017 følgende vedtak:
Vedtaket er et resultat av kommunene Ski og Oppegård blir slått sammen til Nordre Follo
kommune fra 01.01.2020.
Styret fulgte opp vedtaket fra 2017 ved å invitere F&S Oppegård til en samtale om hvordan
foreningene skal følge opp kommunesammenslåingen. Samtalen fant sted 15.01.18 med leder
og nestleder fra hver forening tilstede, samt daglig leder i F&S Oppegård. Det var bred enighet
på møtet om å jobbe videre med tanke på en sammenslåing av foreningene, primært med
oppstartsdato 01.01.2020.
Det var videre enighet på møtet om at det videre arbeidet vil foregå etter følgende grove plan:
1. Styrene i Friskis&Svettis Oppegård og Friskis&Svettis Ski ber de respektive årsmøtene i
2018 fatte vedtak der det fremgår at man ønsker å inngå i Friskis&Svettis Nordre Follo
fom 01.01.2020.
2. Foreningene møtes etter respektive årsmøter 2018 for å koordinere det videre arbeidet.
3. Det opprettes arbeidsgrupper med representanter fra begge foreninger for å se på:
a. Økonomi i den nye foreningen
b. Vedtekter for ny forening
c. De formelle steg mot etablering av ny foreningen og nedleggelse av de to
eksisterende
d. De samlede ressurser på funksjonærsiden
e. Det praktiske arbeidet
f. Etableringen av et sosialt felleskap
4. På årsmøtene i hhv F&S Oppegård og F&S Ski i 2019 vedtas etableringen av F&S
Nordre Follo fra 01.01.2020, begge nåværende foreninger inngår i den nyoppretttede
foreningen fra samme dato.

Kapitel V §§ 21 og 22 i Friskis&Svettis Skis vedtekter omhandler lovendring, sammenslutning
og opphør av idrettslag. Sammenslåing av idrettslag behandles særskilt i vedtektene. En
sammenslåing av idrettslag omfattes av vedtektenes bestemmelse om sammenslutning, ikke
opphør av forening. En vedtektsendring om sammenslutning skal godkjennes av idrettskretsen.
Styret i Friskis&Svettis Ski ber på denne bakgrunn årsmøtet 2018 fatte følgende vedtak:
Årsmøtet 2018 i Friskis&Svettis Ski ber styret iverksette nødvendige tiltak med sikte på å
etablere Friskis&Svettis Nordre Follo fom 01.01.2020 i tråd med punktene 1-4.

