
SELSKAPSDOKUMENTER 
FOR 

VAREGGHALLEN AS 

STIFTELSE MED KONTANTINNSKUDD 



STIFTELSESDOKUMENT 
FOR 

VAREGGHALLEN AS 

Den 1. mars 2021 ble stiftelsesmøte for Varegghallen AS avholdt i Varegghallen AS sine lokaler i 
Bergen. 

1. Stifter 

Til stede som stiftere var: 

Varegg Allianseidrettslag, org.nr. 976 951 069, adresse Persenbakken 20, 5034 Bergen 
representert ved styrets leder Stein H. Arnesen og styremedlem Børge Alvheim. 

2. Selskapets vedtekter 

Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet. 

3. Aksjetegning 

Selskapets aksjekapital er NOK 30.000 fordelt på 30 aksjer. 

Aksjenes pålydende er NOK 1.000 og tegnes til kurs NOK 1.000 for hver aksje, til sammen NOK 
30.000. 

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 5.570 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger. 

Aksjetegningen skjer ved stifterens signering av stiftelsesdokumentet. 

Stifteren tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen: 

Varegg Allianseidrettslag: 30 aksjer a NOK 1.000, til sammen NOK 30.000. 

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 14 dager fra signering av stiftelsesdokumentet ved 
betaling til selskapets bankkonto. 

4. Kostnader ved stiftelsen 

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil 
NOK 5.570 hvorav inntil: 

- NOK 5.570 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund 

5. Selskapets forhold før registrering 

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, 
erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne 
stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og§ 2-20. 

6. Styret og daglig leder 

Selskapets styre skal være: 
Stein Harald Arnesen - Styreleder 



Børge Alvheim - Styremedlem 
Bjarte Grønlien - Styremedlem 

Daglig leder velges foreløpig ikke. 

7. Revisor 

Revisor oppnevnes når det blir påkrevd. 

8. Regnskapsfører 

Regnskapsfører oppnevnes av styret. 

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument. 

Bergen, den 1. mars 2021 

Varegg Allianse-idrettslag 
v /styrets leder Stein Harald Arnesen og styremedlem Børge Alvheim 

(sign.) (sign.) 



Vedlegg 1: Vedtekter 

VEDTEKTER FOR VAREGGHALLEN AS 

1. Navn 
Selskapets navn er Varegghallen AS. 

2.Forretningskontor 
Selskapets forretningskontor er i Bergen. 

3. Virksomhet/formål 
Selskapets virksomhet er oppføring og drift av idrettsanlegget Varegghallen. 

Selskapet er uten eget økonomisk formål, men har et ideelt formål om å fremme utøvelse av idrett på 
alle plan. 

Selskapets eiendom kan ikke belånes. 

4. Aksjekapital - aksjenes pålydende 
Selskapets aksjekapital er kr 30.000 fordelt på 30 aksjer hver pålydende kr 1.000. 

5. Styremedlemmer 
Selskapets styre består av fra 3 til 9 medlemmer. 

6. Signatur. Prokura 
Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 

7. Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkalling til 
generalforsamling skal sendes minst en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal konkret angi de 
saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. 

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 

2. valg av styre 

3. andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen. 

8. Anvendelse av overskudd. Utdeling av utbytte. Oppløsning 
Eventuelt overskudd skal tilbakeføres idrettsanlegget til drift og eventuell utvikling i tråd med 
selskapets formål som er knyttet til eierskap og drift av idrettsanlegget 

Det skal ikke utbetales utbytte fra selskapet. Ved oppløsning av selskapet skal selskapets eiendeler 
tilfalle selskapets formål. 

9. Overdragelse av aksjer 
Aksjene kan ikke pantsettes eller overdras. 



10. Vedtektsendringer 
Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes fylkeskommunen hvor idrettsanlegget 
Varegghallen ligger. 

11. Aksjeloven 
Aksjelovgivningens regler kommer til anvendelse med mindre annet fremgår av vedtektene. 
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