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Kjøp av Hedmarksgata 1 og plassering av fondsmidler

Saksframstilling:
Høsten 2019 ble Klansstyret kjent med at daværende eiere av Hedmarksgata 1, der Vålerenga
Vertshus ligger, skulle selge eiendommen. Dette innebar stor usikkerhet om mulighetene for å
fortsatt ha drift av Vertshuset, men også noen muligheter. Arbeidslaget Spenn og sånt, som
forvalter Klanens eierskap i ulike selskaper, jobbet sammen med styret for å se på ulike
løsninger som kunne sikre oss at Vålerenga Vertshus besto. Styret og arbeidslaget konkluderte
med at den klart beste løsningen ville være å kjøpe lokalet, gjennom et samarbeid med Harald
Moræus Hansen. Etter en lengre prosess fikk vi på plass en slik løsning. Å sikre Vertshusets
framtid var det viktigste hensynet, men også muligheten for avkastning spilte inn i
beslutningen.
For å gjennomføre kjøpet ga foregående styre et lån på 635 000 kroner som muliggjorde kjøp
av Hedmarksgata 1. Et ytterligere lån på 56 000 kroner ble gitt i inneværende styreperiode, for
å dekke kostnadsoverskridelser i forbindelse med oppussingen som etterfulgte kjøpet.
Vedtaket ble fattet i 2019, men pengene ble ikke utbetalt før i 2020. Lånet vil derfor først
fremgå på regnskapet for 2020, som legges fram på årsmøtet i 2021. Lånet fremgikk ikke
spesifikt av økonomipapirene forrige årsmøte ble forelagt, men ble omtalt i årsberetningen og
beretningsdebatten. Årsmøtet gjorde imidlertid ingen vedtak angående kjøpet. Med tanke på
neste års regnskap ønsker styret et vedtak fra det ekstraordinære årsmøtet angående
finansieringen av oppkjøpet. Beløpet er for stort til å tas over driftsbudsjettet. Pengene er ikke
brukt opp, men plassert i en eiendom. Styret mener det er hensiktsmessig å gi lånet fra
reservefondets midler, men dette krever vedtak fra et årsmøte.

Forslag til vedtak:
Lånene i forbindelse med kjøp av Hedmarksgata 1 gis ved å stille til rådighet midler fra
reservefondet.
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Sjappa
Vålerenga Sport AS (Sjappa) har i flere tiår vært fast hoffleverandør av billetter, drakter og
andre supportereffekter for hele Vålerenga-familien. Klanen eier majoriteten av selskapet, og
ulike idrettslag i VIF resten. Sjappa har eksklusiv rett til salg av produkter med VIF-logoen.
Økonomien i Sjappa har gått opp og ned i årenes løp, men har nå i noen år måttet kjempe hardt
for å holde underskuddene unna. Drift av Sjappa er avhengig av avtaler Sjappa har med VIF og
de ulike klubbene i VIF, blant annet avtale om bruk av VIF-logoen og salg av billetter. Flere av
disse avtalene må fornyes i den ikke alt for fjerne fremtiden. For å få med klubbene i VIF og

allianseidrettslaget VIF på nye avtaler, kan det være nødvendig å justere på hvor mye
innflytelse og hvor stor del av ev. overskudd de ulike eierne skal ha. Det vil innebære en endring
i eierandeler.
Dersom vi skulle være i en situasjon der vi har valget mellom å eie en stor del av en lite
levedyktig sjappe og en noe mindre del av en levedyktig sjappe, er sistnevnte å foretrekke.
Reduksjon av eierandel krever imidlertid et årsmøtevedtak.
Styrets ønsker isolert sett å beholde dagens eierandel, men dersom redusert eierandel er
nødvendig for å sikre nye avtaler eller tilstrekkelig involvering fra klubbene, er det viktig å ha
adgang til å justere ned eierandelen. Vi vet ennå ikke om dette blir nødvendig, men ønsker å ha
muligheten.

Forslag til vedtak:
Dersom styret vurderer det som nødvendig for å sikre Sjappas framtid og i tråd med Klanens
økonomiske interesser, har styret adgang til å inngå avtaler som reduserer Klanens eierandel.
Slik adgang kan av styret delegeres til arbeidslaget Spenn og sånt.
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Mandat for bruk av reservefondet
Flere av klubbene i VIF har store økonomiske problemer i forbindelse med corona-krisen. Det er
derfor større sannsynlighet enn vanlig for at en eller flere av klubbene i løpet av året vil trues av
konkurs. Klanen har et reserve/nødfond som er ment å kunne bidra i slike sammenhenger.
Bruk av reservefondet «forutsetter vedtak av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte i Klanen.».
Det innebærer at det går minst tre uker fra styret innkaller til årsmøtet avholdes. Det er ikke
lett å se for seg nøyaktig hvordan en ev. konkurs i en av klubbene vil arte seg, men det virker
lite sannsynlig at det blir en oversiktlig, transparent og forutsigbar prosess der vi har god tid til å
vente på årsmøtevedtak.
Det kan derfor være en fordel om styret får et slags tidsavgrenset forhandlingsmandat, der vi
på gitte vilkår kan forhandle med klubb, investorer og eiere. Da kan vi sørge for at eventuelle
bidrag fra Klanen utløser bidrag fra andre, og forhandle om kriterier som skal på plass for å
utløse støtte fra oss.
Det er vanskelige tider for flere av klubbene, men vi vil understreke at vi p.t. ikke tror vi havner i
en slik situasjon i løpet av året. Men om situasjonen skulle oppstå, må vi være forberedt.

Forslag til vedtak:
Klanens reservefond er ment å bidra til fortsatt drift «når Vålerengens Idrettsforening eller
idrettslag underlagt VIF ikke kan opprettholde sine økonomiske forpliktelser, slik at man f.eks.
står i fare for å miste profflisens.». Om konkurs truer, er det dermed aktuelt å bruke av fondet.
Årsmøtet vil understreke at det kun er i situasjoner der det er en akutt fare for konkurs, tap av
lisens eller lignende at fondet kan vurderes brukt. Å unngå behov for spillersalg, redusert
sportslig satsning, redusert tilbud i breddeklubb eller lignende gir ikke adgang til å bruke av
fondet.
VIF består av mange klubber. I et lengre perspektiv kan flere møte problemer. Selv i situasjoner
der vilkårene for bruk av fondet er oppfylt, bør derfor ikke hele fondet brukes på én klubb. Antall
medlemmer og idrettsutøvere, historie, tradisjon og publikumsoppslutning må tas med i en
vurdering av hvor stor andel som er aktuelt å bruke.

Om vi skulle havne i en situasjon der det må brukes av fondet, er det avgjørende at bruken
faktisk har en effekt. Fondets størrelse er betydelig med tanke på at det tilhører en
supporterforening, men det er småpenger sammenlignet med omsetning og potensielle
underskudd i flere av klubbene. Dersom vi ikke er trygge på at vi kan hindre konkurs, har vi ikke
noen grunn til å bidra til å redusere kreditorers tap. Da er det bedre å bidra til gjenreisning av ny
klubb etter konkurs.
Om en situasjon som omfattes av fondets formålsparagraf oppstår, gis styret i tiden fram til
årsmøtet i 2021 adgang til å forhandle på Klanens vegne om eventuell bruk av fondet. Styret
skal ha en restriktiv holdning til slik bruk. Det skal sterke grunner til for å avvise en innstiling fra
styret i en slik sak, men endelig beslutning om bruk må fattes av ordinært eller ekstraordinært
årsmøte.

