
Styremøte i Vågstranda IL  

Dato: 13.09.2016 

Sted: Myr, 6387 Vågstranda 

Tilstede: Eskild Svendson, Agnes Helgadottir, Kai Talberg, Per Tore Storbråten, Anne Grete Kjersem, 

Vidar Klypen og Tone Oldervik. Osvald Hjelseth og Per Gunnar Gjermundnes fra skytterlaget. 

 

Agenda: 

Idrettshuset Myr 

I forbindelse med oppstart av renoveringsarbeid ved idrettshuset Myr har det blitt avdekket at huset 

er i vesentlig dårligere forfatning enn først antatt. Dugnadsarbeidet startet opp lørdag 10. 

september, og etter å ha fjernet kledning, lekter og isolasjon på langveggen mot garasjen kom det 

frem at bygget var i vesentlig dårligere stand enn forventet.  

For å kunne få veggen og resten av huset i ordentlig stand må hver enkelt vegg rives helt ned og 

bygges helt opp på nytt. Dette gjelder samtlige 4 vegger, i tillegg kommer store skader på kjeller og 

skader på tak. Totalt sett så innebærer dette store kostnader og mye arbeid. Dugnadsgjengen har i 

denne forbindelse startet så vidt å sett på muligheten for å sette opp et nytt bygg. 

Vidar Klypen redegjorde for status på eksisterende bygg, hvilke kostnader og jobb det er å sette dette 

i stand. I forlengelsen av dette redegjorde han også for kostnader og jobb med å sette opp et nytt 

bygg. Idrettslaget ser for seg å riv eksiterende bygg for kroner 0,- Eskild har vært i dialog med 

kommunen og fått avklart at vi kan søke om byggetillatelse av nytt bygg og samtidig søke om 

rivningstillatelse av eksiterende bygg og oppgi at gjenbruk på det vi river (Noe gis bort, noe til ved 

etc.) 

Et grovt budsjett ble presentert hvor en total kostnadsramme på ca. 610.000 for materiell + 769.000 i 

dugnadstimer. Idrettslaget ser for seg å finansiere dette delvis med støtte/sponsor/gave, delvis 

offentlig midler som bygdeutviklingsmidler, tippemidler, LAM midler, momskompensasjon etc. 

Idrettslaget er også pr. i dag gjeldfri og har verdier/egenkapital i fast eiendom (garasjen) og 

tråkkemaskinen. For å kunne komme raskt i gang med prosjektet ser vi for oss å forskuttere hele 

beløpet selv og fortløpende betale ned på lånet på det vi får inn av støtte og midler. Dialog med 

banken er opprettet, det samme er dialog med Rauma Kommune. 

Et samlet styret stilte seg bak å gå videre med å realisere et nytt bygg. Videre prosess blir som følger: 

1. Sørge for tinglysning og bruksrett 

2. Få på plass idrettsfunksjonell godkjenning 

3. Få opp en finansieringsplan 

4. Få anlegget inn i kommunen sin plan for å være med på spillemiddelkarusellen 

5. Kalle inn til ekstraordinær generalforsamling 

Styret i Vågstranda Idrettslag har vurdert flere forskjellige løsninger på nytt flerbrukshus på Myr. 

Både størrelse, plassering og innhold har blitt vurdert, men vi har til slutt landet på et bygg vi mener 

er tilpasset bruken til idrettslaget og det vi kan se for oss av aktiviteter i fremtiden, sett opp imot hva 

som er finansielt forsvarlig. 

Styret gikk enstemmig inn for å jobbe videre med å bygge nytt bygg på Myr. 

 


