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INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 
 
Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Nøtterøy IF den 16. desember 2010 kl. 1900 
i Peisestua i Nesskogen.   
 
Klubben har i en lengre periode arbeidet med å tilrettelegge grunnlaget for en omorganisering 
til et allianseidrettslag. På det ekstraordinære årsmøtet skal det således vedtas om klubben 
skal omorganiseres til et allianseidrettslag, og eventuelt på hvilke betingelser.  
 
Hovedstyret foreslår i korte trekk følgende: 
 

• Alle idrettsgruppene skilles ut som selvstendige idrettslag underlagt Nøtterøy IF (som 
etter en eventuell omorganisering vil få forkortelsen AIL) 

• Eiendommer og bruksavtaler forblir i Nøtterøy IF som i dag, og det utarbeides 
bruksavtaler samt øvrige betingelser med de nye idrettslagene basert på følgende 
prinsipper: 

 
o Bruker skal dekke kostnader knyttet til drift og ordinært vedlikehold av det aktuelle 

område / anlegg / bygning eller bygningsdel 
o Opprustning av aktuelle område / anlegg / bygning eller bygningsdel 

skal være planlagt, budsjettert, finansiert og vedtatt av Nøtterøy AIL og / eller 
Nesskogen Idrettspark AS før igangsetting. 

o Store utviklingsprosjekter skal være planlagt, budsjettert, finansiert og vedtatt av 
Nøtterøy AIL årsmøte før igangsetting 

o Aktiva/passiva i dagens undergrupper overføres til de respektive nye idrettslagene  
o Nøtterøy AIL og de nye allianselagene skal ha en positiv holdning til å gjennomføre 

fellestiltak som har til hensikt å utvikle klubbmiljø, sikre inntekter, engasjement og 
store felles prosjekter som måtte bli besluttet. 

o Nøtterøy AIL’s ordinære klubbdrift skal dekkes av medlemskontingent.  
 
En arbeidsgruppe nedsatt av tidligere årsmøte har fremmet forslag om en annen modell som i 
korte trekk går ut på følgende: 
 

• Håndball, turn og fotball skilles ut som selvstendige idrettslag underlagt Nøtterøy IF 
(som etter en eventuell omorganisering vil få forkortelsen AIL), mens de øvrige 
idrettsgruppene forblir avdelinger i Nøtterøy IF) 

• Det nye idrettslaget Nøtterøy Fotball overtar eierskap til Nøtterøy IFs eiendommer i 
Nesskogen Idrettspark, klubbhuset og garderobebygget, samt bruksavtaler med 
kommunen og private grunneiere på tomter som benyttes av fotballen. De nye 
idrettslagene Nøtterøy Turn og Nøtterøy Håndball overtar 40 % hver av Nøtterøy IFs 
kassabeholdning. 

 
Hovedstyret antar at det vil bli fremmet forslag om å realitetsbehandle dette forsalget. For 
nærmere informasjon om dette se nederst.  
 
Styret gjør oppmerksom på at en omorganisering til et allianseidrettslag blant annet innebærer 
at Nøtterøy IF må vedta de nødvendige lovendringer slik at lovene blir i samsvar med Norges 
Idrettsforbunds basis lovnorm for allianseidrettslag. Dersom omorganiseringen blir vedtatt må 
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også de nye idrettslagens som skilles ut, stiftes. Vi foreslår at dette gjøres senest innen 
utgangen av januar 2011. 
 
Vi understreker at omorganiseringen naturlig nok også medfører at Nøtterøy IF ugjenkallelig 
overfører sine plasser i de respektive seriesystemene i idrettsgruppene til de nye klubbene som 
stiftes. Ettersom søknadsfristen til Norges Fotballforbund hva gjelder overføring av lag er 1. 
oktober hvert år, vil fotballagene formelt overføres fra Nøtterøy AIL til Nøtterøy Fotball først 
etter sesongavslutning i 2011. Det foreslås likevel at Nøtterøy Fotball stiftets innen utgangen 
av januar 2011 på lik linje med de øvrige lagene.    
 
Ettersom de praktiske gjøremål i forbindelse med omorganiseringen vil ta noe tid, foreslår vi 
at omorganiseringen først effektueres fra 1. februar 2011.  
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Registrering og godkjenning av de stemmeberettigede 
2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden 
3. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen 
4.  Behandling av forslag til omorganisering til et allianseidrettslag i henhold til 

Hovedstyrets forslag. Følgende betingelser inngår i dette forslaget: 
 
• Nøtterøy IF omorganiseres til et allianseidrettslag  
• Alle grupper i idrettsforeningen skilles ut til selvstendige idrettslag underlagt Nøtterøy 

AIL 
• Det inngås avtaler mellom Nøtterøy AIL og de enkelte allianselagene (de tidligere 

gruppene) om disponering, drift, vedlikehold og utvikling av anlegg og områder i 
Nesskogen Idrettspark.  

 
5. Det gis fullmakt til styret å sluttføre og signere allianseavtaler med de nye 

idrettslagene, samt fullmakt til å effektuere gjennomføringen av de øvrige 
vedtakene 

 
Under forutsetning av at allianselagsmodellen vedtas, må det som nevnt avholdes 
stiftelsesmøte for de nye idrettlagene. Disse lagene må selv finne en passende dato for 
stiftelsesmøte, dog slik at stiftelsesmøtene skal avholdes senest innen utgangen av januar 2011. 
Dette med bakgrunn i at de nye lagene v/de respektive styrer skal effektuere ovennevnte 
vedtak, herunder signere allianseavtalene.    
 
Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent senest den 15. 
november i 2010 har stemmerett. 
 
Vi ønsker alle vel møtt. 
 
Nøtterøy, 1. desember 2010. 
 
 
Vennlig hilsen,        
For styret i Nøtterøy IF 
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-------------------- 
 
 
Vedlegg: Nye vedtekter for Nøtterøy IF 

Nye vedtekter for Nøtterøy Fotball, Nøtterøy Håndball Nøtterøy Turn, 
Nøtterøy Ski, Nøtterøy Tennis og Nøtterøy Friidrett 
Utkast til allianseavtale    

 
Informasjon om arbeidsgruppens forslag: 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet et eget notat hva gjelder dette forslaget. I tillegg har 
arbeidsgruppen utarbeidet utkast til allianseavtaler for denne modellen. Arbeidsgruppens notat 
og utkast til allianseavtaler følger vedlagt. 
 
Forslaget går primært ut på følgende: 
 

• Fotballgruppen overføres til et nytt idrettslag (Nøtterøy Fotball) organisert av 
Nøtterøy AIL på følgende vilkår: 

i. Nøtterøy Fotball overtar alle fotballagene, herunder all administrativ og 
økonomisk virksomhet tilknyttet disse, samt lagenes plasser i 
seriesystemene fra 1. desember 2011 

ii. Nøtterøy Fotball overtar vederlagsfritt alle aksjene i Nesskogen 
Idrettspark AS, herunder slik at vedtektene i Nesskogen Idrettspark AS 
også skal gjenspeile dette 

iii. Nøtterøy Fotball overtar vederlagsfritt følgende grunntomter som i dag 
eies av Nøtterøy IF: Gnr/Bnr 28/205, 28/206, 28/207, 28/208 og 28/139 

iv. Nøtterøy Fotball overtar vederlagsfritt alle bruksavtaler med kommunen 
til følgende grunntomter: Gnr/Bnr 28/348, 28/315, 28/327, 28/304, 
29/310 og 29/10  

v. Nøtterøy Fotball overtar vederlagsfritt alle bruksavtaler med grunneier 
Bjørn Aasebø (Gnr/Bnr 28/1, 28/108 og 28/194) 

vi. Klubbhuset overføres fra Nøtterøy AIL til Nøtterøy Fotball, herunder 
slik at leieavtalen med kommunen hva gjelder tomten overføres til 
Nøtterøy Fotball  

vii. 0 % av innestående midler på Nøtterøy AILs konto overføres Nøtterøy 
Fotball etter avtalt fordelingsnøkkel mellom idrettsgruppene 

viii. Transaksjonene skal gjennomføres så snart Nøtterøy Fotball er stiftet  
• Håndballgruppen overføres den 1. februar 2011 til et nytt idrettslag (Nøtterøy 

Håndball) organisert av Nøtterøy AIL på følgende vilkår: 
i. Nøtterøy Håndball overtar alle håndballagene, herunder all 

administrativ og økonomisk virksomhet tilknyttet disse, samt lagenes 
plasser i seriesystemene 

ii. 40 % av innestående midler på Nøtterøy AILs konto overføres Nøtterøy 
Håndball umiddelbart etter at Nøtterøy Håndball er stiftet 

• Turngruppen overføres den 1. februar 2011 til et nytt idrettslag (Nøtterøy Turn) 
organisert av Nøtterøy AIL på følgende vilkår: 

i. Nøtterøy Turn overtar hele turnvirksomheten, herunder all administrativ 
og økonomisk virksomhet tilknyttet denne, inkludert alt utstyr 

ii. 40 % av innestående midler på Nøtterøy AILs konto overføres Nøtterøy 
Turn umiddelbart etter at Nøtterøy Turn er stiftet  
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• Nøtterøy IFs vedtekter endres i henhold til vedlagte vedtekter som er i tråd med 
basislovnorm for allianseidrettslag  

 
Vedlegg: Arbeidsgruppens notat 
     Utkast til allianseavtaler  
 
 


