Til medlemmer i Riska Motorsykkelklubb
11.01.2019
Årsmøte i Riska Motorsykkelklubb for 2018, vedlegg til 10.01 styrets forslag til
finansieringsplan for klubbhus på Hesthammer

Søknadsbeløp og finansieringsplan
Tippemidler Klubbhus anleggsnummer: 73060

1 500 000

(forhåndsgodkjent jan.18, søknad sendt des.2018)

Egenkapital 31.12.2018
Pengegaver/tilskudd

fra privatpersoner/private organisasjoner
(Vi har mottatt gavebrev fra Olav Thon Stiftelsen des.18 som utbetales når finansieringsplan er godkjent)

Andre offentlige tilskudd
(Kommunal ordning i Sandnes kommune tilskudd til idrettsbygg og anlegg som bygges i regi av idrettslagene.)

Dugnadsverdi

600 000
500 000
450 000

(Dokumentert i form av pristilbud)

1 890 000

Totalsum finansiering

4 940 000

For å komme i posisjon for å søke spillemidler må Riska MSK kunne dokumentere at
prosjektet er fullfinansiert (inkludert spillemidler). Dvs. klubbene må enten ha egenkapital
eller lånetilsagn på beløpet.
For å få dette til må Riska MSK ta opp et byggelån som dekker inn tippemidler og offentlige
tilskudd på 1,95 million.
Vi er innvilget lån på kr 2 millioner fra hos Sandnes Sparebank. Vilkårene for lånet vil bli
fremlagt på årsmøte hvor vi ber om at årsmøte godkjenning.
Sannsynligheten for at vi trenger å bruke lånet er liten da Sandnes kommune utbetaler
forskudd på spillemidlene medio juni 2019 etter at søknad om tippemidler har gått igjennom i
fylkeskommunen.
Om søknad ikke skulle bli godkjent er ikke byggelån nødvendig igjen før neste
søknadsrunde sep. 2019.
I tillegg til tippemidler kan vi søke kommunal ordning i Sandnes kommune som har en
etablert ordning med kommunalt tilskudd til idrettsbygg og anlegg som bygges i regi av
idrettslagene.
Dette gir tilskudd på 1/3 del av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til kr 1 million.
Her er noe ventetid på utbetaling av midlene, men over tid vil kommunen bidra med 1/3 del
av kostnaden for bygging av klubbhuset for Riska MSK.
Riska MSK kan allerede nå søke om støtte (fristen er 1. april 2019).

Styret
Riska Motorsykkelklubb

