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Forslag til vedtak:
BRV anser at pengene i silofondet ikke er BRVs  midler.
De utbetales til det veldedige formålet deleierne i Silofondet bestemmer.  Det veldedige
formålet må være knyttet til en frivillig organisasjon registrert i brønnøysundregisteret,
av skattemessige hensyn.



Silofondet

På begynnelsen av 1990-tallet var det blant klatreinteresserte i BRV-miljøet et stort behov
for en innendørsvegg å trene på. En gruppe klatrere tok derfor på eget initiativ på seg
oppgaven med å skaffe de lokale klatrerne et innendørs tilbud uavhengig av klatreklubben.

I 1990 ble det leid en nedlagt silo med tilhørende rom på låven, på Skadberg, Sola.
Leieavtalen ble inngått av denne gruppen klatrere som privatpersoner, og leieavtalen ble
underskrevet i november 1990. Leien var 1500,- per måned,  totalt 54000,- for hele
avtaleperioden som var på tre år.

Det ble solgt andeler i veggen på kroner 1000.  Da siloen stod klar til bruk i september
1991 hadde 25 personer skutt inn 1000,-kr hver.  Senere kom flere til og etter hvert var det
39 andelseier. I desember 1990 besluttet styret i BRV å kjøpe 5 andeler i Siloen.

Idrettslaget på Distriktshøyskolen (Stall DH) og Miljøgruppa (Lindøy) kjøpte også
henholdsvis en andel hver. Silofinansieringen og driften var et privat foretak, selv om
flesteparten av andelseierne også var medlemmer av klatreklubben.

Det ble tillegg innkrevd årsavgift. Årsavgiften skulle primært gå til å dekke årsleien. Prisen
for semesterkort var 150,-  for andelseierne, for andre var prisen 250 kr. Pengene ble betalt
inn på en selvstendig konto som ikke var registrert på BRV som organisasjon, men på
Siloen. Per desember 1990 hadde 20 personer også kjøpt sesongkort.

Egne regnskap ble ført og andelseierne opprettet to konti i forbindelse med siloprosjektet.
En for drift og en kapitalkonto for eventuelt overskudd. Disse kontoene ble opprettet av
andelseierne og var helt uavhengig av BRV.

Imidlertid var økonomien i prosjektet  i løpet av 1991, fortsatt dårlig. Det ble derfor vedtatt
på Årsmøtet til BRV samme år, at BRV som organisasjon,  skulle garantere for økonomien til
Siloen med  inntil 10 000 kroner i leieperiodens omfavn.

Høsten 1991 besluttet styret i BRV å støtte prosjektet ytterligere, ved å betale for
installasjon av nytt El-anlegg. Styret opplyser samtidig at besøket i Siloen er bra, og
økonomien er noenlunde under kontroll. Regnskapet viser per september 1991 at det var
solgt andeler for 31000,- kr samt sesongkort for 15165,- kr. Det innebar et overskudd på
1772,-kr etter at alle utgifter var dekket.

I 1992 ble det besluttet at det ikke skulle selges flere andeler i Siloen, før eventuelt ny
leiekontrakt ble inngått og det ble avklart med andelseierne om BRV formelt skulle overta
driften av Siloen.



I september 1993 ble driften av Siloen formelt overtatt av BRV, og det  ble besluttet at
den i framtiden skulle forbeholdes BRVs medlemmer.

Det ble i desember 1993 avholdt møte blant andelseierne. Det var per desember 1993,
39 andelseiere, hvorav 6 møtte på det som blir omtalt som generalforsamling. På møtet
ble det besluttet at aksjonærer som ønsket det, kunne trekke seg ut av foretaket og få
utbetalt andel pluss utbytte, til sammen 1300 -1400 kroner

Andelseierne ønsket videre at BRV skulle overta driften av siloen. Statutter for
overdragelse av driften ble utarbeidet , og  BRV overtok driften 1. januar 1994.
BRV disponerte i henhold til denne avtalen som ble signert 17.04.1994.
Fortjenesten av framtidig drift skulle settes på egen konto.  Disposisjonshaver for denne
kontoen var en representant for andelseierne. Overskuddet og andelsinnskuddet skulle
også i framtiden komme innendørsklatringen til gode og overskudd av framtidig drift
skal låses til framtidig klatrevegg.

På nytt møte blant andelseierne i desember 1994 ble det besluttet å fryse
kassabeholdningen etter overskuddet av driften, per 16.12.1993.

Det ble ført separat regnskap for driften, og per 24.01.1995 er det knyttet to kontoer til
Siloen. En som var knyttet  til driften, og en hvor det årlige overskuddet ble innskutt.
Kontoene viste henholdsvis 11821,- kr og 54374,- kr.
Årsregnskapet i 1995 viste et overskudd på 21594,-kr som ble om ble overført til
kapitalkontoen.

I 1997 blir driften av Siloen lagt ned. Pengene ble værende på konto knyttet til driften av
Siloen.  Andelseierne besluttet  å overføre overskuddet etter driften til konto i Skagen
Fondene i påvente av hvilke ideelle organisasjoner som skulle motta midlene på
kontoen. Overskuddet var på omkring 110 000 kr.
Aksjefondene ble opprettet og T. Bjørgen blir satt som disposisjonshaver for den
nyopprettede kontoen i Skagenfondene. Kontone i Sagen Fondene fikk navnet:
BRV–Bratte Rogalands Venner «Silofondet»v/Ture Bjørgen Reg. Nr.: 40021332498
Verdipapirkonto 23080 0364815.

Pengene ble overført fra kontoen knyttet til driften av Siloen. Denne kontoen var aldri
registrert på BRV.  Men på andelseierne, slik det også er presisert i avtalen inngått med
BRV. Dokumentasjon på dette ligger i vedlegg 4 i saken. Styret anser derfor at dette er
nok dokumentasjon på at midlene aldri har vært tiltenkt BRV, eller har vært i BRVs eie.

BRV har videre gjennom årene blitt tildelt midler fra fondsmidlene i Skagen Fondene i to
omganger.  Fondet betalte 50% av BRVs buldrevegg på slutten av 1990-tallet og ved
BRVs 25-års jubileum i 2005, da klubben fikk 60 000,- kr.

Fondene har derfor vært kjent for klatremiljøet, men det ble ikke kjent for sittende styre



før desember 2019, at midlene står oppført i BRVs navn og organisasjonsnummer i
Skagen Fondene. Daværende styret per 2019 anså det som regnskapsmessig riktig at
fondene da ble ført inn i BRVs regnskap, da fondene stod på BRVs organisasjonsnummer.
Etterhvert som bakgrunnen til midlene er gjort kjent, ønskes det nå en avgjørelse på
hvorvidt pengene skal tilbakeføres andelseiernes besluttningsmyndighet og benyttes til
et veldedig formål.

Aksjepostene hadde per 31.12.20 en verdi på  550 755,- kroner,  og utgjør i regnskapet
for 2020 hoveddelen av BRVs egenkapital. Av den grunn kan ikke styret ta en beslutning
på midlene, ref BRVs lov § 19. Saken må behandles av klubbens Årsmøte.

Vedlegg 1: BRVs vedtekter
Vedlegg 2: Årsregnskap BRV 2020
Vedlegg 3: Dokumentasjon Silofondet 1990- 1994
Vedlegg 4: Dokumentasjon Silofondet 1995 -  2000


