Årsberetning
for
Varegg Allianseidrettslag
2019

Årsmøtet for 2018
Årsmøtet for 2018 for Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett ble
avholdt 20.3.2019 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 2019 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Vara:

Trond Erik Birkeland
Børge Alvheim
Astrid Oline Ervik
Inger Bjerga
Bjarte Grønlien
Karl-Magnus Tobiassen (Varegg Fleridrett)
Holger Hagesæter (Varegg Fotball)
Atle Eliassen (Hyttestyret)
Ove A. Mikkelsen (Badstuutvalget)
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 9 styremøter i 2019, 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 2019:

Utleie av Badstuen og Hytten
Hytten administreres av Hyttestyret, og leies ut etter avtale. Inntekter fra utleien dekker
løpende drift og vedlikehold. Styret beretter om normal drift og god dekning på utleien.
Hytten hadde i 2019 en samlet inntekt på kr. 111 755, og et overskudd på kr. 17 717.
Hyttestyret oppfordrer til økt bruk fra klubben og klubbens medlemmer. Viser til vedlagt
årsberetning fra Hyttestyret.
Badstuen administreres av Badstuutvalget, som siden september 2018 har hatt avtale med
Svanhild Vee om å administrere og drifte utleie av lokalet. Dette fungerer godt, og utleien
har svært godt belegg i helgene. Badstuen hadde i 2019 en samlet inntekt på kr. 417 307 og
et overskudd på kr. 49 680. Badstuutvalget melder ellers om positiv drift og samarbeid.
Viser til vedlagt årsberetning for 2019 fra Badstuutvalget.

Kontingentinnkreving og inntekter
Nye rutiner for innkreving av kontingent, gir positive resultater både på likviditet og inntekt.
Medlemsinntektene utgjorde i 2019 kr. 895 905 (852 270). Ved utgangen av kalenderåret
hadde 364 medlemmer i Varegg Fotball og 450 medlemmer i Varegg Fleridrett betalt
kontingent. Dette er 11 flere betalende medlemmer i Varegg Fotball i forhold til i 2018 og 56
flere betalende medlemmer for Varegg Fleridrett. Varegg Allianseidrettslag hadde også 111
betalende passive medlemmer i 2019, en endring fra 119 i 2018.

Varegghallen
Bergen kommune, Idrettsavdelingen engasjerte i 2013 firma Fortunen til å videreføre
reguleringsarbeidet med Varegghallen. Plan- og bygningsetaten ved seniorarkitekt Christian
Hjelle har nå overtatt ansvaret for å fullføre reguleringsplanen. Etat for utbygging vil
ivareta prosjektering og bygging av Varegghallen (forutsatt godkjent reguleringsplan og
finansiering).
Hovedfokus i 2019 har vært å komme til enighet med fylket (trafikk og kultur) om utforming
av hallen og især terrengtilpassing av omgivelsene. Intensjonen har vært å finne løsninger
slik at fylket kan trekke sine varslede innsigelser til prosjektet. Dette har vist seg å være mer
tidkrevende enn forutsatt slik at tidligere fremdriftsplan hvor reguleringsplanen skulle være
klar til behandling i byrådet ved årsskiftet, er overskredet.
Ny fremdriftsplan er imidlertid nå utarbeidet frem til ferdigbehandling i bystyret. Av denne
fremgår at reguleringsplanen skal 2. gangs behandles før sommerferien og ferdigbehandles
politisk høst 2020. Varegg sin plangruppe har gjennomgått fremdriftsplanen og gitt sine
kommentarer og innspill til denne.
Fremover våren 2020 står følgende viktige oppgaver foran oss:
 Få i gang programmering av idrettsdelen i prosjektet. Dette er nødvendig for blant
annet kostnadsberegning av hallen. Varegg er invitert med i dette arbeidet.
 Møte med administrasjon og politisk ledelse for avklaring av organisering og drift av
idrettsdelen. Det vil enten være snakk om et rent kommunalt eierskap og drift, eller
sameie av idrettsdelen og felles drift og vedlikehold av denne.
 Et eventuelt sameie vil kreve en betydelig andel av private investeringsmidler. Det er
innledet forberedende planarbeider for prosess vedr. innhenting av private midler.
Oppsummert står vi foran viktige oppgaver denne våren. Vi må aktivt følge opp og bidra til
fortsatt fremdrift i reguleringsarbeidet og løpende ivareta de oppgavene som står foran oss.

Ny lovnorm fra NIF
Høsten 2019 ble det vedtatt en ny lovnorm i NIF, med krav om implementering i klubbenes
egne lover fra årsskiftet 2019/2020. Endringer som følger av den nye lovnormen er at alle
referater og protokoller skal være tilgjengelig for medlemmene ved at medlemmer kan
kontakte styrene for å få tilgang. I tillegg er bestemmelsen om at ansatte i klubben ikke er
valgbare, myket opp, samt at det er satt begrensninger på sponsorer sin medvirkning i

klubbens styrer. Det skal også etableres et kontrollutvalg bestående av minimum to
personer som bl.a. skal erstatte revisors arbeide.
Endringene gjelder både Allianse, Fleridrett og Fotball. Oppdateringene er behandlet og
vedtatt i Alliansestyret, og innarbeidet klubbens lover fra 1.1.2020. Lovene er publisert på
varegg.no.

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 i dag en rekke nettsider, herunder varegg.no, vareggfotball.no, vareggcup.no,
stolzen.no, samt en rik flora av SoMe-sider. Disse bidrar til god kommunikasjon innad og
utad, både generelt og til bestemte formål, men bør ha en struktur og henge sammen på en
hensiktsmessig måte for alliansen. Det er derfor etablert en arbeidsgruppe for å vurdere og
foreslå tiltak på kort og lengre sikt.
På kort sikt er det iverksatt tiltak for rydding og retting på varegg.no. Det er liten aktivitet på
noen av hovedsidene, i sær Allianse sine sider, info blir utdatert, og det ønskes at Allianse
løfter fram utleie av eiendommene på en tydeligere måte. På lengre sikt er det foreslått å
skifte plattform for å sikre enklere og mer helhetlig publisering. Det vurderes også tiltak for
lagring og oppbevaring av gammelt stoff, for å sikre at historien ikke går tapt.

Medlemmer, kontingent og økonomi
Det var ved utgangen av 2019 registrert 1213 medlemmer i Varegg Allianseidrettslag, hvorav
248 er registrert som passive. Av disse har 925 betalt kontingent. I tillegg kommer trenere og
frivillige med verv i Varegg Fotball, som ikke betalte kontingent i 2019.
Varegg er i dag en allianseklubb i positiv utvikling. 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.
Kontingent
Kontingentinnbetalingen økte i 2019 til kr. 895 905, sammenlignet med kr. 852 270 året før.
Dette skyldes økt antall betalende medlemmer og noe økning i kontingentsatser i Varegg
Fotball, samt gode rutiner for kontingentinnkreving i klubben.
Bingomidler
Bingoinntektene var i 2019 på kr. 79 854, som er en økning fra kr. 74.290 i 2018. Vi har hatt
samme samarbeidsavtale om bingoinntekter i 2019 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. 81 511 for
2019.
Økonomien i Allianseidrettslaget er god, og det er pr. 31.12. innestående kr. 1.213.597 på
spare/høyrentekonto, kr. 265.187 på konto øremerket Varegghallen, og kr. 177.388 avsatt
på eget vedlikeholdsfond for klubbens eiendommer. I tillegg kommer driftskonti tilhørende
arbeidsutvalget, Hytten og Badstuen.
For 2019 skal det avsettes kr. 79.900 av kontingentinntektene til vedlikeholdsfond, som ikke
er overført til øremerket konto. Samtidig har Allianse i samme periode finansiert nye stoler
til Badstuen for kr. 69.567, som vi planlegger å dekke fra avsatte midler til vedlikehold.
Bergen, 11.03.2020

Styret i Varegg Allianseidrettslag

