
Forslag og saker 

 

Sak A. Endring i overordnet sportslig plan 

Håndballgruppa har fremmet en sak angående endring i avsnittet «Årsplan aktivitet 

Vågå IL» i overordnet sportslig plan. 

Forslag til endring: 

Handballgruppa ønskjer at dei eldste laga (J12/14/16) har lengre sesong, og at 

sesongen går frå august til juni.  

 

Begrunnelse: 

Det er viktig med eit godt og breitt treningsgrunnlag. I og med at kampsesongen startar 

tidleg i september og at vi opplever å møte lag som startar sesong tidlegare, vil vi slik 

få ein betre start. Da bør vi ha høve til å ha trenings- og kampsesong frå august til juni. 

Det er også mange som ikkje trenar fotball, og som da vil stå utan aktivitetstilbod store 

delar av året. 

 

Styrets innstilling:  Det åpnes for to håndballtreninger fra august til juni for 7. klasse 

og eldre. Viktig med et godt samarbeid med fotball, slik at de som 

er med på begge deler kan prioritere fotball da de er i sesong i 

mai/juni og august. 

 

 

Sak B. Billotteri 

 

Håndballgruppa har fremmet en sak om at Vågå IL bør utnytte 100-årsjubileet og 

gjennomføre et billotteri for å generere inntekt. Premien bør være av en viss størrelse 

for å vekke interesse.  

 

Praktisk: 

Lotteriet defineres som «stort lotteri» siden omsetningen overstiger 200.000, - og det 

tilfaller da gebyrer på 3000, - + 1300, - for tillatelser.  

250 loddblokker a 14 lodd per blokk = 9100, - inkl. mva. Format: 210 x 85 mm. 

 

Vi får en meget god avtale hos Skogen bil på en Kia Soul EV. Total ordinærpris på 

den bilen inkl. vinterhjul er 280.000,- mens vi får den for totalt 238.000,-. Bilen 

registreres på Skogen bil, slik at Vågå IL ikke trenger å betale bilen før etter endt 

lotteriperiode. 

Det vil bli jobbet med å selge logo plasser på bilen. Bilen skal være synlig rundt 

omkring i sommer for å gjøre sponsing av 100-årsbilen attraktivt. 

 

Gjennomføring i henhold til lotteritilsynet: 

1. premie:   En bil til en verdi av ca. 240.000, - 

Lotteriperiode:  6. april (Vågåcupen) til 16. nov. (jubileumsgalla). Hvis vinneren  

skal annonseres på gallaen må salget stenges noen dager i  

forveien, som for eksempel den 14. nov. 

Pris:    200,- per lodd. 

Trekning:   Foretas av lotteritilsynet. 



Salgsmåte:   Loddblokker. Kan betale med kontant eller via Vipps. 

Antall tillatte lodd:  3500 stk. altså en maks omsetning på 700.000, - siden premiene  

skal være minst 1/3 av omsetning. Potensiell fortjeneste på ca.  

420.000,- 

Lotteriets formål:  Aktivitet for barn og unge under 18 år i Vågå IL. 

Usolgte lodd er ikke med i trekningen. 

 

Annen info: 

Hver spiller (fotball: ca. 190 spillere og håndball: ca. 120 spillere) skal selge 5-10 lodd 

hver. 

Det er en del som er med på både fotball og håndball, så antall enkelt individer er ca. 

240 stk. 

 

Hvordan skal inntektene fordeles? Øremerkes klubbhus. 

 

Styrets innstilling:  Godkjent. 

   Hovedlaget får fullmakt til å inngå en avtale med Skogen bil om 

   kjøp av bil til hovedpremie i lotteriet. 

Fortjenesten øremerkes et framtidig klubbhus for hele idrettslaget. 

 

 

Sak C. Halland multisportanlegg 

 

Daglig leder er prosjektleder for Halland multisportanlegg. Per nå har vi fått tildelt 

300.000, - fra Sparebankstiftelsen DNB og 5.000, - fra Sulland-fondet. 

 

En forutsetning er at prosjektet blir fullfinansiert av eksterne kilder utenom rentene på 

mellomfinansieringen, men er ikke helt i mål ennå. I spillemiddelsøknaden er 

prosjektet fullfinansiert gjennom egenkapital, så den vil bli godkjent og sendes til 

kulturdepartementet den 15. mars. 

 

Finansieringsplan: 

Spillemidler       524.000,- 

Sparebankstiftelsen DNB     300.000,- 

Sulland-fondet            5.000,- 

Sponsorer/Crowd-funding/Annet      95.000,- 

Kommunalt tilskudd/Momskompensasjon anlegg  100.000,- 

Spillemidler utstyr        25.000,- 

Anleggskostnad              1.049.000,- 

 

Vågå IL må ta opp et lån på 524.000, - for å mellomfinansiere spillemidlene, som vi 

får tildelt enten i år eller neste år.  Om vi ikke får inn eksterne midler til å 

mellomfinansiere momskompensasjon og spillemidler utstyr innen byggestart, må 

lånet økes til 659.000,- 

 

Styrets innstilling:  Godkjent. 

En forutsetning er at prosjektet blir fullfinansiert av eksterne 

kilder utenom rentene på mellomfinansieringen.  

Vågå IL tar opp et lån på maksimalt 659.000, - til å 

mellomfinansiere spillemidler og momskompensasjon. 



 

Sak D. Prosjekt klubbhus 

Et innspill fra fotballgruppa er at realiseringen av prosjektet klubbhuset må  

 ledes frem av hovedlaget med en arbeidsgruppe med hovedstyret som  

styringsgruppe. 

 

Styrets innstilling: Et klubbhus skal være for hele idrettslaget. 

Hovedstyret får fullmakt av årsmøtet til å lede prosjektet videre og  

utarbeide en prosjektbeskrivelse. Et eventuelt behov for opptjent 

egenkapital må behandles på et ekstraordinært årsmøte. 


