
Årsmøte 24.mars 2021. Dagsorden punkt 7 Behandle forslag og saker. 

 

Det er fremlagt ett forslag om Varegghallen som skal behandles på Varegg Allianse-idrettslag 

sitt årsmøte: 

  

 

Forslag vedrørende Varegghallen fremlagt av Styret i Varegg Allianse-idrettslag: 

 

Bakgrunn og motivering: 

 

Varegg har siden 2005 arbeidet med å få bygget en idrettshall på Mulebanen. Prosjektet 

nærmere seg nå en mulig realisering. Kommunen er i ferd med å ferdigstille en 

reguleringsplan for en idrettshall med parkeringsanlegg og en fotballbane på størrelse med 

Mulebanen. Varegg kan glede seg over at Trond Mohn har varslet at han kan være villig til å 

finansiere og bygge prosjektet. 

  

 

Etter initiativ fra Trond Mohn vedtok styret i Varegg Allianse-idrettslag den 01.03.2021 å 

stifte et ideelt aksjeselskap eiet 100 % av Varegg Allianse-idrettslag. Trond Mohn ønsket at 

dette ble gjort for umiddelbart å kunne påbegynne og finansiere de innledende arbeidene med 

prosjektet. Dette ideelle aksjeselskapet skal også, hvis prosjektet blir realisert, bygge og drifte 

Varegghall-prosjektet med tilhørende fasiliteter. 

  

 

Det ideelle aksjeselskapet Varegghallen AS ble stiftet samme dag, dvs. 01.03.2021 med et 

foreløpig styre på tre medlemmer. Stein H. Arnesen som styrets leder, Bjarte Grønlien og 

Børge Alvheim som styremedlemmer. 

  

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmøtet tar stiftelsen av det ideelle aksjeselskapet Varegghallen AS til etterretning. 

  

Årsmøtet ønsker at Varegghall-prosjektet skal gjennomføres og at det gjennomføres med 

Varegghallen AS som eier og driver. Styret i Varegg Allianse- idrettslag bes gjøre det som er 

nødvendig for å få gjennomført prosjektet. Prosjektet forutsettes finansiert ved hjelp av Trond 

Mohn eller andre eksterne bidragsytere. 

  

Styret i Varegghallen AS bør ha representanter fra begge kjønn og fra Varegg Fotball og 

Varegg Fleridrett. 

 

Årsmøte gir sin tilslutning til formål og målsetting for Varegghallen AS slik det fremkommer 

i selskapets vedtekter og «Varegghallen – formål og målsetting». 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Vedlegg til saken: 

- Stiftelsesdokument med vedtekter 

- Varegghallen - formål og målsetting 

- Tegninger  


