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PROTOKOLL 
 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
 Opptelling viste 37 frammøtte, hvorav 16 hadde stemmerett. 
 
Sak 2: Velge dirigent 
 Styret innstilte Per Ivar Bristøl fra Idrettsforbundet som dirigent. 
  
 Godkjent. 
 
Sak 3: Velge protokollfører 
 Styret innstilte Ingvild Little, styremedlem i VTIL, til protokollfører. 
 
 Godkjent. 
 
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
 Anette Skarpodde og Anita Nygård ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
Sak 5:  Forretningsorden 

Innstilling: Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 
innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 1 min. tredje 
gang. 
 
Godkjent. 

 
Sak 5: Godkjenne innkalling 
 Innkallingen ble godkjent.  
 
Sak 6: Godkjenne saksliste 
 Sakslisten ble godkjent. 
 
Sak 7: Oppføring av midlertidig hall på Karuss 

Leif Arne Ingebretsen, nestleder i styret, holdt innledning om bakgrunnen for saken og hva 
styret har foretatt seg inntil videre (se vedlegg 7a).) Det ble også orientert om status for 
kommunens behandling av sak om å gi klubben en garanti for driftsstøtte svarende til 
minimum nivå i 2020 for de kommende årene. Saken ble behandlet i Kulturutvalget 16.10.20 
og endte med enstemmig vedtak om at utvalget er positive til plenene om hall på Karuss og 
positive til at klubben skal få økonomisk støtte i årene framover (se vedlegg 7b). Dette utgjør 
imidlertid ikke en juridisk bindende garanti, og Kulturutvalget belsuttet derfor å sende saken 
videre til Formannskapet for behandling på møte i uke 44. 
 
Selv om en juridisk bindende garanti fra kommunen vil være av stor betydning for klubbens 
mulighet til å ta opp banklån, så finnes det alternative løsninger til å sikre økonomisk sikkerhet 
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i form av å inngå sponsoravtaler. Styret oppfordrer medlemmer og foreldre i klubben til å bistå 
i arbeidet med å finne og kontakte mulige sponsorer.  
 
Lise Marie Selseng, daglig leder i VTIL, holdt innledning om de foreliggende planene for 
oppføring av midlertidig hall på Karuss samt presenterte foreløpig budsjett for prosjektet. (Se 
vedlegg 7c). Hallen som presentert i styrets innstilling vil være 25 x 40 meter, i tillegg kommer 
et tilbygg til garderober og kontor. Styret har vurdert leasing opp mot kjøp av hallen og 
konkludert med at det vil være økonomisk mest hensiktsmessig å kjøpe. Konklusjonen er 
basert på en vurdering av at klubben må forvente å skulle benytte den midlertidige hallen i 
inntil 10 år.   

   
 Innlegg og spørsmål fra representantene på årsmøtet: 
  

• Det kom spørsmål om tidspunkt for forventet byggestart og ferdigstillelse av hallen.  
Leif Arne Ingebretsen orienterte om at byggestart avhenger av flere forhold, bl.a. utfall av 
ekstraordinært årsmøte, om og når klubben får kommunal garanti og kan oppta lån, og når 
byggesøknaden vil være ferdigbehandlet av kommunen. Hvis disse forholdene er på plass 
ila. november vil hallen kunne stå klar i slutten av mars 2021. Styret er p.t. i forhandling 
med Skyland om å få framleie de nåværende treningslokalene fram til 1. april 2021.  

 
• Det kom spørsmål om styret har lagt planer for innredningen av hallen. 

Lise Marie Selseng orienterte om at styret foreløpig kun har jobbet med tomt og ytre 
rammer for hallen. Det eneste som er vurdert av innredning er at det i tilbudet er beregnet 
inn grop. Hovedtrenere i klubben vil bli konsultert så snart tegninger på plassering av grop 
foreligger.  
 

• Det kom spørsmål om den nye hallen vil bli tilrettelagt for TeamGym. 
Lise Marie Selseng viste til at det enda gjenstår arbeid med planlegging av innredning av 
hallen, men at det er et ønske for klubben å kunne tilby TeamGym på sikt. Det vil være 
plass til to frittstående gulv i hallen. Tilbud om TeamGym vil ellers også avhenge av om det 
lykkes klubben å rekruttere trener med denne kompetansen.  
 

• Det kom spørsmål om risiko ved opptakelse av banklån og om hvem som vil hefte ved evt. 
konkurs.  
Dirigent Per Ivar Bristøl fra Idrettsforbudet orienterte om at så lenge inngåelse av banklån 
er vedtatt av årsmøtet så er det klubben som har risikoen. Det betyr at ingen vil få 
personlig krav mot seg ved en evt. konkurs.  

 
• Det kom spørsmål om det er laget et budsjett for forventede inntekter når den nye hallen 

er i drift. 
Daglig leder, Lise Marie Selseng, informerte om at klubben forventer å kunne øke 
inntektsgrunnlaget betydelig med den nye hallen. Hun viste både til mulighet for å øke 
medlemsmasse, avholde konkurranser og andre inntektsbringende arrangementer samt 
leie ut til ulike formål. Styreleder Thomas Gjerustad kommenterte at klubben i tillegg vil 
kunne øke inntekter gjennom ekstra dugnader, innhenting av sponsorer o.l. Det vil 
imidlertid ikke være mulig å benytte budsjett med estimerte økte inntekter overfor bank i 
forbindelse med opptak av lån, og foreliggende budsjett for hallprosjektet er derfor basert 
på medlemstall klubben har i dag. 
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Vedtak i sak 7. 
 
7.1: Prosjektplan 
Styrets innstilling: Styrets forslag til løsning for oppføring av midlertidig hall på Karuss 
godkjennes. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
7.2: Finansieringsmodell 
Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner at Vågsbygd Turn tar opp banklån for å finansiere 
realiseringen av planen vedtatt i pkt. 7.0. Styret jobber videre med å rekruttere sponsorer, 
søke om tilskudd i relevante ordninger samt med å sikre fast driftsstøtte fra kommunen 
svarende til støtte i 2020. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
7.3: Gjennomføring av prosjektplan 
Styrets innstilling: Styret gis fullmakt til å effektuere planene vedtatt i pkt. 7.1 og inngå 
nødvendige avtaler med leverandør, entreprenør og bank som styret finner best egnet til 
oppdraget. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 


