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Årsmøtet for 2019 
 
Årsmøtet for 2019 for Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett ble 
avholdt 11.3.2020 i Badstuen. Regnskapene for Allianse og Fleridrett var revidert og det var 
ingen bemerkninger i revisjonsberetningene. Regnskapene ble godkjent av årsmøtet. 
 
 
Styret 
Styret i Varegg Allianseidrettslag har i 2020 bestått av: 
 
Leder:  Stein Harald Arnesen 
Nestleder: Børge Alvheim 
Kasserer: Astrid Oline Ervik 
Sekretær: Inger Bjerga 
Medlem: Bjarte Grønlien 
Medlem: Karl-Magnus Tobiassen (Varegg Fleridrett) 
Medlem: Holger Hagesæter (Varegg Fotball) 
Medlem: Atle Eliassen (Hyttestyret) 
Medlem: Ove A. Mikkelsen (Badstuutvalget) 
Vara:  Bjørn Ove Diesen  
 
Etter avtale har Holger Hagesæter (leder, Varegg Fotball) og Morten Graff (nestleder) vekslet 
på å representere Fotball i styremøtene. I tillegg har Audun Fosse (leder, Gubbelaget) deltatt 
fast i møtene. 
 
Det er avholdt 10 styremøter i 2020, i henhold til et eget årshjul for Alliansestyret, basert på 
behov, saksmengde og tidsfrister for styrets oppgaver. Det har i tillegg vært kommunikasjon 
mellom møtene, og styrets Arbeidsutvalg forbereder og tilrettelegger saker til styremøtene 
etter behov. 
 
Foruten faste administrative saker som rapportering til Idrettskretsen, Brønnøysund, 
søknader og avtaler om økonomisk støtte, har følgende saker hatt fokus i 2020: 
 
 
Utleie av Badstuen og Hytten 
 
Både Badstuen og Varegghytten på Kvamskogen har i lange perioder vært stengt for utleie 
som en konsekvens av Corona-pandemien og gjennom pålegg fra lokale og nasjonale tiltak 
for å begrense smittespredning . Dette har medført betydelige reduksjoner i leieinntektene i 
2020 på til sammen kr. 214 475. (fra kr 464.100 i 2019 til kr. 249 625 i 2020). 
 
Badstuen og Hytten har i 2 omganger hver fått 70 % kompensasjon for tapt utleieinntekt fra 
kompensasjonsordningen for kultur og idrett som forvaltes av Lotteritilsynet. I tillegg har 
Varegg AIL får tilskudd fra Bergen Kommune og fra Sparebanken Vest. Totalt mottok Varegg 
AIL tilskudd på kr. 228.295 i 2020. 
 



 
 
Hytten administreres av Hyttestyret, og leies ut etter avtale. Inntekter fra utleien dekker 
løpende drift og vedlikehold. Hytten hadde i 2020 en samlet inntekt på kr. 110 782, og et 
overskudd på kr. 27.536. Hyttestyret oppfordrer til økt bruk fra klubben og klubbens 
medlemmer. Det vises ellers til årsberetning fra Hyttestyret. 
 
Hyttestyrets bank-konto viste pr 31.12.2020 et innestående på kr. 179.916 (en økning på kr 
4.003 fra foregående år). 
 
Badstuen administreres av Badstuutvalget, som siden september 2018 har hatt avtale med 
Svanhild Vee om å administrere og drifte utleie av lokalet. Badstuen har i 2020 mottatt 
økonomisk støtte fra stat og kommune som kompensasjon (grunnet pandemien) for et  
betydelig redusert grunnlag for utleie av lokaler i 2020. Den samlete inntekt for 2020 
inklusive offentlig støtte var kr. 417 307 som ga et overskudd på kr. 102.000. Innestående på 
Badstuens bankkonto var pr 31.12.20 på kr. 446.452 (en økning på kr 104.859 fra 31.12.19). 
 
Det vises ellers til årsberetning for 2020 fra Badstu-utvalget. 
 
Varegghallen 
Varegg kan glede seg over at Trond Mohn har varslet at han kan være villig til å finansiere og 
bygge prosjektet. Her pågår avklaringer mellom Bergen Kommune og Trond Mohn/Varegg 
Allianseidrettslag. 
 
I samråd med Trond Mohn har Varegg Allianseidrettslag opprettet et ideelt aksjeselskap, 
Varegghallen AS. Selskapet vil kunne stå som byggherre for prosjektet mens Trond Mohn sin 
organisasjon vil utøve byggherrefunksjonen. Jfr. egen informasjon og sak i tiknytning til 
årsmøtet. 
 
Reguleringsplanen: 
 
Bergen Kommune sin reguleringsplan, Nasjonal arealplan-ID 4601_64180000, for 
Mulebanen-Varegghallen blir nå sendt ut på begrenset høring. Dette etter at Bergen 
kommune har besluttet å ta barnehagen ut av prosjektet. Reguleringsplanen omfatter nå 
idrettshall, parkeringsanlegg og fotballbane.  
 
Planavdelingen antar at reguleringsplanen kan vedtas høsten 2021. 
 
Varegg har arbeidet aktivt i planprosessen og hatt flere møter med administrativ og politisk 
ledelse i kommunen. Videre flere møter med Trond Mohn. 
 

Fremover i 2021 står følgende viktige oppgaver foran oss: 
 

• Beslutte bygging av Varegghallen i samarbeid med Trond Mohn, via opprettet 
Varegghallen AS. Jfr. Årsmøtesak 

• Inngå festeavtale med Bergen kommune 

• Bistå Trond Mohn sin organisasjon i utarbeidelse av byggebeskrivelse 



 
 
 

• Ivareta byggherreansvaret gjennom Varegghallen AS 

• Møter med kommunal administrativ og politisk ledelse og Trond Mohn for avklaring 
av organisering og drift av Varegghallen. Bl.a. hvilken myndighet, ansvar og oppgaver 
Varegghallen AS skal ha for ulike deler av ferdig prosjekt (idrettshall, 
parkeringsanlegg og fotballbane) 

• Planlegge byggefasen, bl.a. søke erstatningsbaner til dagens brukere av Mulebanen. 
 
 
Pågående prosesser 
 
I forlengelse av nye personvernregler (GDPR) fra 2018, er det nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fra Fotball, Fleridrett og Allianse, for videre oppfølging. Det er et mål at det 
skal utøves god personverndisiplin i klubben. I forlengelse av dette er nye retningslinjer for 
billedbruk fra NIF, også behandlet i Alliansestyret og implementert i klubben. 
 
Varegg har flere internettsider, herunder varegg.no, vareggfotball.no, vareggcup.no, 
stolzen.no og i tillegg flere «SoMe»-sider. Disse bidrar til kommunikasjon innad og utad, 
både generelt og til bestemte formål. 
 
Det vurderes også tiltak for lagring og oppbevaring av gammelt stoff, for å sikre at historien 
ikke går tapt. 
 
 
Jubileumsbok – 75 års jubileum for Varegg – april 2022 
 
I løpet av våren/forsommeren 2020 ble kontakt knyttet mot forfatter Jørn Lekve og med 
Bodoni Forlag om utarbeidelse og trykking av en jubileumsbok for Varegg som idrettslag i 
forbindelse med neste års 75 års jubileum. Planen er at boken skal foreligge ferdig skrevet 
og trykket i løpet av inneværende år og markedsført i løpet av høsten 2021.   
 
 
Medlemmer, kontingent og økonomi 
 
Varegg er i dag et allianseidrettslag i positiv utvikling. En stor andel av våre medlemmer 
nedlegger et betydelig og svært viktig arbeid for klubben, både som støttemedlemmer, 
dommere og tillitsvalgte. 
 
Utover dette er svært mange engasjerte i idrettsgruppene og som bidrar til et høyt, sportslig 
nivå og at Varegg oppleves som en attraktiv klubb for barn, unge og voksne. 
 
Det var ved utgangen av 2020 registrert 1212 medlemmer i Varegg Allianseidrettslag, hvorav 
239 er registrert som passive. Av disse har 827 betalt kontingent, som er en reduksjon fra 
925 betalende medlemmer i 2019.  
 

http://varegg.no/
http://vareggfotball.no/
http://vareggcup.no/
http://www.stolzen.no/


Hovedforklaringen bak denne nedgang antas å ligge i at 2020 har vært et svært spesielt år, 
grunnet Covid-19 pandemien, med få kamper og konkurranser. For eldre ungdommer og 
voksne medlemmer har det også vært vanskelig å trene med idrettslaget. 
 
En stor andel av våre medlemmer nedlegger et betydelig og svært viktig arbeide for klubben, 
både som støttemedlemmer, dommere og tillitsvalgte.  
 
Foruten dette er mange engasjert i idrettsgruppene, som bidrar til et høyt sportslig nivå, og 
at Varegg oppleves som en attraktiv klubb for barn, unge og voksne. 
 
 
Kontingentinnkreving og inntekter 
 
I tråd med at antall medlemmer gikk ned fra 2019 så var kontingentinnbetalingen også noe 
lavere i 2020 (kr. 844.635 sammenlignet med kr. 852.270 – en reduksjon på litt under 1 %) . 
 
Bingomidler 
Bingoinntektene var i 2020 på kr. 64.342, som er en reduksjon på kr. 15.512 fra kr. 75.854 i 
2019. Vi har hatt en tilsvarende samarbeidsavtale om bingoinntekter i 2020 som tidligere år. 
 
Hytten 
Det vises til vedlagt årsberetning fra Hyttestyret. 
 
Badstuen 
Det vises til vedlagt årsberetning fra Badstuutvalget. 
 
Fremlagt regnskap for Varegg Allianseidrettslag viser et positivt resultat på kr. 288.295 for 
2020 som er økning på kr. 206.658 sammenlignet med regnskapet for 2019. Det vises i 
denne forbindelse til noter 6760/2914 (Varegghallen) i årsregnskapet for Allianseidrett at 
kostnader ifm arkitektbistand på kr. 405.896 i 2020 er inndekket gjennom belastning av 
gavekonto for Varegghallen. Dersom disse kostnadene var belastet årsregnskapet ville 
årsresultatet vært et overskudd på kr. 61.676 for 2020 (kr. 81.637 i 2019). 
 
Økonomien i Allianseidrettslaget er god, og det er pr. 31.12.20 innestående kr. 1.222.304 på 
spare/høyrentekonto, kr. 203.669 på konto øremerket Varegghallen, og kr. 270.837 avsatt 
på eget vedlikeholdsfond for klubbens eiendommer. I tillegg kommer driftskonti tilhørende 
arbeidsutvalget, Hytten og Badstuen. 
 
 
Bergen, 24.03.2021 
 
 
Styret i Varegg Allianseidrettslag 
 
 


