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SAKSLISTE TIL ekstraordinært årsmøte 

Flå Idrettslag 
Torsdag 17. september kl. 19.00 

Flå Samfunnshus 

 

Saker:  
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge 2 personer til tellekorps og godkjenne avstemmingsmåte for valg i pkt 4. 
 
4. Velge møteleder, referent,  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
 
5. Eventuell nedlegging av Fotballavdelingen i Flå Idrettslag. 
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SAK 1  

GAULA FOTBALLKLUBB 

Innstilling til årsmøtet/ forslag til vedtak: 

Flå idrettslag legger ned sin fotballavdeling fra og med sesong 2016.  
Den nye fotballklubben Gaula som er under planlegging, overtar dagens fotballaktiviteter i Flå IL, 
Lundamo IL og Hovin IL.  
Medlemmer i dagens fotballavdelinger oppfordres til å melde seg inn i den nye klubben. 
Nedleggelsen er under forutsetning av at minimum Lundamo IL vedtar det samme i sitt 
ekstraordinære årsmøter. 
 

 

Fotballavdelingen i idrettslaget legges ned slik at arbeide med å danne en ny fotballklubb, som skal 

overta dagens fotballaktivitetene i Flå IL, Hovin IL og Lundamo IL, kan sluttføres og realiseres. 

Forutsetningen for vedtaket , er at Gaula Fotballklubb blir etablert innen 31.12.15. 
 

=============================================== 

Bakgrunn: 

Hvert år samarbeider Hovin, Lundamo og Flå ved påmelding av lag til sesongen.  

Vi har samarbeidslag på nesten alle års-trinn og har hatt det i mange år. Årsaken er at de enkelte 

klubbene ikke har nok spillere til å melde på egne lag. En annen utfordring er også at har en klubb 

tilstrekkelig med spillere en sesong har ikke de andre to klubbene tilstrekkelig antall spillere for å 

stille lag i aldersklassen. 

Alle samarbeidslag skal godkjennes av Trøndelag Fotballkrets. Søknad om samarbeidslag sendes inn 

til fotballkretsen ett for hvert lag det gjelder i forkant av sesongen. Fotballkretsens retningslinjer på 

dette med samarbeidslag er helt klare.  

Dette har vært greit helt til nå. Høsten 2013 fikk vi dette svaret fra kretsen på søknadene som ble 

sendt inn: 

" Fotballkretsen registrerer at det på ny søkes om samarbeidslag mellom klubbene og 

konstellasjonen betraktes som en gjenganger. 

Godkjennelse av sammensatte lag er KUN ment for å berge et aktivitetstilbud mellom to eller 

tre klubber som for ENKELTÅR har for lavt spillerantall hver for seg. Fotballkretsen kan, ihht. 

kampregelments §2-9(1), ikke leve med "permanente" samarbeidslag. 
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Vi ber klubbene innkalle fotballkretsen til et fellesmøte for å drøfte framtidig organisering av 

fotballaktiviteten i området.  

Dette møtet bes være avviklet seinest innen 1.november 2014 og i forkant av møtet utfordrer 

vi klubbene til å innsende oss en plan/skisse for hvordan organiseringen KAN se ut uten at nye 

søknader vil komme for 2015" 

Klubbene har hatt møte hvor det ble diskutert oss imellom og klubbene er samstemte om at den 

beste løsningen for alle fotballspillere i hele dalen er å danne en ny fotballklubb: Gaula FK. Dette har 

vært diskutert ved alle samarbeidsmøtene vi har hatt, og nå har vi fått kniven på strupen fra 

fotballkretsen i tillegg. 

Alle samarbeidsklubbene har behandlet dette spørsmålet i sine respektive styrer og det er arbeidet 

videre med en ny felles fotballklubb som mål. 

Hva vil dette bety for idrettslagene? 

Fotballaktiviteten i Hovin IL, Lundamo IL og Flå IL vil bli overført til den nye klubben «Gaula Fotball 

klubb» 

Fotballavdelingene i disse lagene legges ned i sin helhet. 

Gaula FK overtar all aktivitet innenfor fotball, futsal og aktiviteter iht. til Norges Fotballforbund fra 

idrettslagene. 

Den nye klubben vil innebære alle spillere fra de minste til og med senior/oldboys - oldgirls. 

De yngste lagene blir delt opp etter skolekretser og et lag kan hete f.eks Gaula FK Hovin, eller Gaula 

FK SØR for å ta et eksempel. 

Primært skal alle yngre delta lokalt så fremt det lar seg gjennomføre (Barnefotballen til og med 12 

år). Fra og med ungdomsfotballen (13-19 år) vil det med større antall spillere på hvert lag, samt felles 

skole for spillerne på Lundamo Ungdomsskole bli et samla tilbud til årsklassene.  

Gaula FK utarbeider felles retningslinjer for trenere/lagledere slik at aktiviteten lokalt for de yngste er 

felles for hver skolekrets.  

Gaula FK har utarbeidet en sportsplan.  

Hva vil dette bety for deg som spiller eller forelder/foresatt? 

Den eneste forskjellen du vil oppleve er andre draktfarger.  Det vil bli den samme kostnaden som 

med dagens opplegg.  Det sportslige tilbudet vil bli bedre da opplegget for hvert alderstrinn bygges 

opp over flere år. 

Antall fotballklubbstyrer reduseres fra 3 til 1. 



4 

 

Hva er alternativet? 

På grunn av fotballkretsens retningslinjer til samarbeidslag er alternativet til å starte en ny klubb 

følgende: 

Spillere må melde overgang til en av klubbene som ønsker å ha aktivitet i den enkelte årsklasse. 

Dette medfører overgangsgebyr pr. overgang. 

Det kan bli forskjellig klubbtilhørighet for bl. a søsken og aldersklasser. 

Antall styreverv blir som nå. 

PS: IL Trønder Lyn var invitert til å delta i denne arbeidsgruppa og har gitt tilbakemelding om at de 

har valgt å satse på sin egen klubb. 

Møter avholdt med representanter fra idrettsråd og idrettskrets og disse var udelt positive til 

etablering av den nye klubben. 


