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Sak 1: Bygging av ny svømmehall 



 

Egersund Svømmeklubb har fått en pengegave på 10 millioner kroner fra Kontrari 

gjennom Frode Teigen, gaven er gitt for å bygge en ny svømmehall på Lagård. 

Styret i Egersund Svømmeklubb har i 2018 valgt å innhente kompetanse både fra 

Per Trygve Årstad, samt gjennomført et kurs i profesjonalisering av drift av klubben 

og styret. Gjennom denne innhentingen har vi lært at for å kunne bygge denne 

svømmehallen må vi kunne vise til et årsmøtevedtak hvor svømmeklubben har blitt 

enige om at vi vil gå videre med planen om å bygge en hall. Vårt vedtak bør inneha 

et forbehold. Forbeholdet er å sikre oss at Eigersund kommune forplikter seg til å 

dekke driftsutgifter, leie hallen i skoletiden i 40 år og gå med på antall år vi beregner 

for å kunne avskrive verdien på hallen. Det vil bli lagt frem budsjett og tegninger på 

møtet, ettersom dette er ute på anbud kan vi ikke legge de ut offentlig på nett. Dette 

for å ikke lage krøll i prosessen. 

 

Forslag til vedtak: Egersund Svømmeklubb vedtar å gå videre med prosessen for å 

bygge en ny svømmehall på Lagård med forbehold om at Eigersund kommune stiller 

garanti på leieinntekter, antall år med avskriving i verdi og forpliktelse til at de dekker 

alle driftsutgifter.   

 

Sak 2: Selskapsform på hallen 

 

I tillegg må vi tenke over hvilken selskapsform hallen bør ha. På styremøte 13.11 ble 

vi av EIKs Per Trygve Årstad anbefalt å lage et AS. Med denne modellen løper vi 

minimal økonomisk risiko og gir samtidig kommunen minimal risiko for å tape noe på 

å gå inn i prosjektet. Svømmehallen AS blir da løsrevet fra Egersund Svømmeklubb. 

Slik at dersom hallen mot all formodning skulle gå konkurs dras ikke klubben med i 

konkursen. For å lage et AS må vi ha minimum 30.000 som aksjekapital, dette er 

penger vi i dag har på bok. AS-et må ha et styre, i styret må det være minimum en 

medlem. Vi kjenner til at fra Kontrari stiller Jan Erik Sivertsen som medlem i dette 

styret og vi bør ha en eller to medlemmer fra klubben i styret. Den profesjonelle 

parten vil ivareta AS-et, klubbens og Kontraris interesser til det beste. De fra 

Egersund Svømmeklubb som blir valgt inn i dette styret møter på et styremøtene.  

 

Når hallen har sitt eget AS anbefaler Per Trygve oss å ha kun to leietakere i 

Svømmehallen, Egersund Svømmeklubb og Eigersund kommune. Dersom andre vil 

inn å leie i hallen så må enten klubben eller kommunen velge å framleie hallen. 

Dette for å forenkle alle ting. Begge leietakerne i Svømmehallen må være 

momspliktige. Med andre ord må vi i svømmeklubben klare å selge reklame/skaffe 

sponsorinntekter på minimum 140.000 i året slik at vi blir momsregistrert. Med at 

begge leietakerne er momspliktige sikrer vi at byggingen av hallen får 100% moms 

godtgjørelse.  

Det andre alternativet er at vi gambler på at det er få søkere til moms bygg-

kompensasjonsordningen det året vi har byggeutgiftene på hallen. Vi risikerer da å 



kun få fra 50-91% moms godtgjørelse. Noe som i bygging av hall utgjør en hel del 

millioner.  

 

Styret i klubben anbefaler at årsmøtet vedtar at Egersund Svømmeklubb oppretter et 

AS første halvåret av 2019.  

 

Forslag til vedtak: Egersund Svømmeklubb oppretter et AS som skal eie hallen. 

Kapitalen til AS, på 30.000kr tas fra klubbens sparekonto.  


