
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i  

Stjørdal Pistolklubb den 31.mars 2020 kl 19.00 
 

Møtet avholdes som nettmøte pga Corona-epidemien.  

Det vil bli elektronisk avstemming, eventuelt pr brev. 
Det åpnes for avstemming den 31.mars, etter avholdt nettmøte.  
Frist for levert stemme elektronisk eller brev stemplet innen 5.april. 
Resultat av avstemmingen vil bli publiseres 10.april på vår hjemmeside. 
  
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én 

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer 

informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Agenda: 

1. Valg av ordstyrer 

2. Godkjenning av innkallelsen 

3. Valg av to personer til å underskrive oppsummeringen av avstemmingen 

4. Sak: Innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg 

Sak på ekstraordinært årsmøte til Stjørdal Pistolklubb 31.03.2020: 

Innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg. 

Prosjektet arbeider for å bygge en innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg.   
Dette vil møte fremtidens behov til skytebaner og treningsforhold.  
 
Det vil det ha to klare miljøgevinster:  
1) Området blir renset for bly  
2) Lydforurensningen til nærområdet fjernes 
 
Prosjektleder Toralf Pedersen orienterer om prosjektet og går gjennom prosjektplanen.   
Skytebanerådgiver i NSF Tarjei Ravn orienterer om bygg og kostnadsanalyse. 
 
Forslag til vedtak: 
Ekstraordinært årsmøte i Stjørdal Pistolklubb vedtar prosjektplanen for bygging av innendørs 
skytebane på Skatval skytebaneanlegg. 
 

Styrets innstilling: 

Styret mener vi må utvikle rammebetingelsene for at vi som klubb er i stand til å møte 

fremtidens krav og behov til skytebaner og treningsforhold. 

En innendørsbane vil gi oss muligheter til å utvikle oss som klubb og kunne gi barn og ungdom 

et tilbud som gir de mulighet for utvikling sportslig, mentalt og sosialt, noe vi ikke har gode 

muligheter til å gi i dag. 

Innendørsbane vil gi oss muligheter for trening hele året, for alle aldersgrupper og eventuelle 

handicap.  

Konklusjon av styrets innstilling: Styret støtter Toralf’s forslag til vedtak. 

 

Vedlegg 1: Hjemmel for avholdelse av nettmøte 
Vedlegg 2: Prosjektplan 
Vedlegg 3: Avstemming 



Vedlegg 1: Hjemmel for avholdelse av ekstraordinært årsmøte som nettmøte 
 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/ 
 
Kan idrettslaget avholde årsmøte uten fysisk oppmøte? 
 
NIFs administrasjon har bedt lovutvalget om en uttalelse knyttet til håndhevingen av NIF og 

øvrige organisasjonsledds regelverk og lovnormer vedrørende avholdelse av årsmøter/ting i 

lys av pandemien. Offentlige helsemyndigheter har vedtatt både råd og begrensninger blant 

annet knyttet til adgangen til å avholde fysiske møter, og det er ventet at ytterligere 

begrensninger vil kunne bli vedtatt. Dette vil kunne gjøre det umulig eller vanskelig å avholde 

årsmøter/ting som fysiske møter. Dersom årsmøter/ting ikke kan avholdes, vil dette kunne få 

store konsekvenser for organisasjonsleddenes virksomhet. 

Administrasjonen har bedt lovutvalget vurdere om organisasjonsleddene kan avholde 

årsmøter/ting på annen måte enn gjennom et fysisk møte, og eventuelt på hvilken måte. 

Lovutvalgets uttalelse: 

Pandemien er en ekstraordinær hendelse, der befolkningen av helsemessige årsaker er 

oppfordret til å avstå fra eller redusere fysisk kontakt. Kommunale myndigheter har i tillegg til 

dette ilagt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å 

gjennomføre. Dette er, etter lovutvalgets oppfatning, en hendelse som i rettslig sammenheng 

er en unntakssituasjon som gir anledning til å fravike plikten til å avholde årsmøter/ting som 

fysiske møter. 

Det avgjørende ved gjennomføringen av årsmøtet er at dette skjer på forsvarlig måte 

slik at medlemmene har anledning til å delta i behandlingen av, og fatte vedtak i, de 

saker som iht. organisasjonsleddets egen lov skal behandles av årsmøtet/tinget.  

Dette omfatter bl.a. en reell mulighet til å sette seg inn i sakene, uttrykke sin mening 

om sakene, gjøre seg kjent med andre deltakeres oppfatninger og delta i en 
avstemming om sakene. 

Idrettslagene kan også velge å dele gjennomføringen av årsmøtet/tinget, slik at 

enkelte saker gjennomføres på annen måte enn gjennom et fysisk møte, mens 

andre saker utsettes til årsmøtet/tinget kan avholdes fysisk. 



Prosjekt innendørs skytebane  
v/Toralf Pedersen prosjektleder  
 
 

Forslag til sak på årsmøtet til Stjørdal Pistolklubb 24.3.20. 

Innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg. 

Prosjektet arbeider for å bygge en innendørs skytebane på Skatval skytebaneanlegg.  Dette vil møte 

fremtidens behov til skytebaner og treningsforhold. Det vil det ha to klare miljøgevinster: 1) Området 

blir renset for bly og 2) lydforurensningen til nærområdet fjernes. 

Prosjektleder Toralf Pedersen orienterer om prosjektet og går gjennom prosjektplanen.   

Skytebanerådgiver i NSF Tarjei Ravn orienterer om bygg og kostnadsanalyse. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Stjørdal Pistolklubb vedtar prosjektplanen for bygging av innendørs skytebane på Skatval 

skytebaneanlegg.   
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1.  Mål og rammer 

 

1.1 Bakgrunn 

Stjørdal Pistolklubb har ikke innendørs skytebane.  Dette hindrer trenings- og 

konkurransemuligheter for medlemmene i vinterhalvåret.  Mangel på innendørsbane 

fører også til at vi mangler treningsmuligheter og kursvirksomhet for nye 

medlemmer og rekrutter.  

 

1.2 Mål 

Stjørdal Pistolklubb ønsker å bygge en innendørs skytebane på eksisterende Skatval 

skytebaneanlegg.  Dette er endringsarbeid som gjør klubben bedre i stand til å bygge 

skytebaner som møter morgendagens krav til skytebaner og treningsforhold. 

Prosjektet har to klare miljøgevinster:  

1)Området ryddes for bly.  

2)Lydforurensningen til omgivelsene opphører. 

Det skal bygges et anlegg som kan tjene flere funksjoner innen skyttersporten. Det skal 

være tilgjengelig for både pistol- og rifleskyttere. 

 

 

Delmål: 

1: Først må pistolklubben sørge for å få tinglyst festekontrakt som omfatter det som i dag 

betegnes som Skatval skytebaneanlegg.   

Dette innebærer sletting av heftelser, inngåelse av festekontrakter, matrikkelføring og 

tinglysing.  Tinglyse vegretter. 

2: Rydding av forurenset område.  Gjennomføre miljøgeologisk undersøkelse.  Bygge opp 

tiltaksplan i henhold til Forurensningsloven som kan godkjennes av kommunen. 

3: Tegne forslag til skytebaneanlegg 

4: Avklare behov for reguleringsplan 

5: Avklare behov for konsesjonsbehandling 

6: Forhåndskonferanse med kommunen om byggeplan. 

7: Anleggsarbeid og bygging. 

8: Søke om garanti og bevilgning fra kommunen 

9: Søke om spillemidler 

 

1.3 Rammer og avgrensninger 

1. Prosjektet skal sørge for at Stjørdal Pistolklubb får festekontrakt for Skatval 
Skytebaneanlegg. 
2. Prosjektet skal ha en økonomisk målsetting om å holde kostnadene på et nivå som gjør 
det mulig for pistolklubben å drive innendørsbanen uten behov for store lån og økt 
kontingent. 
3. Såfremt mål 2 ikke lar seg realisere skal situasjonen forelegges styret som igjen avgjør 
om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte. 
 
 



  
 

PROSJEKTPLAN 
 
4

2.  Organisering  
 
Prosjekteiere:   Stjørdal Pistolklubb 
Oppdragsgiver:   Stjørdal Pistolklubb 
Prosjektleder (PL):  Toralf Pedersen 
Styringsgruppe (SG): Styret i Stjørdal Pistolklubb 
Prosjektmedarbeider: Skytebanerådgiver i NSF, valgte medlemmer fra Stjørdal 

Pistolklubb, eksterne rådgivningsfirma. 
Prosjektorganisasjonen har ansvaret for at begge delprosjektene blir gjennomført. 
 

3.  Prosjektoppfølging 
 

3.1 Beslutningspunkter 

1. Inngåelse av festekontrakter, intensjonsavtale, sletting av heftelser for 

skytebaneanlegget besluttes av styret i Stjørdal Pistolklubb. 

2. Iverksettelse av plan for bygging av innendørsbane besluttes av årsmøtet 24.3.20 

3. Situasjonen etter forhåndskonferanse med kommunen og søknad om midler, skal 

forelegges styret. 

 

3.2 Oppfølging 

Møter i styringsgruppen og statusmøter med prosjektleder avtales ved oppstart av prosjektet. 
Det antas 3-4 møte i styringsgruppen i løpet av prosjektet. I tillegg planlegges det 
arbeidsmøter i prosjektgruppen. 
  

3.3 Milepæler  

10.3.20: Festekontrakter, sletting av heftelser, intensjonsavtale, fullmakt til matrikkelføring.  
24.3.20: Årsmøtet beslutter om plan for bygging av innendørsbane iverksettes. 
1.5.20:  Miljøundersøkelse gjennomført. 
1.6.20:  Utarbeidelse av tiltaksplan. Rydding av skytebaneområde. 
1.6.20:  Gjennomføre forhåndskonferanse med kommunen. Matrikkelføring av festet     
område.  Avklare bevilgning og garanti fra kommunen. 
1.9.20:  Rydding og grunnarbeid gjennomført.  Byggeprosjekt iverksettes. 
1.9.20:  Søke om spillemidler.  
 

4.  Målgrupper, interessenter og kommunikasjonsstrategi 
 

4.1 Interessenter/målgrupper 

Viktige interessenter for prosjektet er: 
- Kommune ved politisk ledelse, administrasjon, idrettsfaglig konsulent 
- Grunneierne 
- Entreprenør 
- Lokalsamfunn 
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- Sponsorer 
- Lokalsamfunnet omkring skytebaneanlegget 

 
 

4.2 Kommunikasjonsstrategi 

Kommune:  
Aktuelle politikere holdes orientert. 
Møter med administrasjon og saksbehandlere inkl. idrettsfaglig rådgiver. 
 
Media og sponsorer: 
Legge ut aktuelle saker med særlig fokus på miljøgevinsten. 
 
Lokalsamfunn: 

- Lokalsamfunnet blir informert gjennom media og kommunens hjemmeside 
- Lokalsamfunnet inviteres til å delta på åpne informasjons- og innspillsmøter 

 

5.  Risikovurdering 
 

5.1 Risikofaktorer 

Dette anses å være de meste kritiske faktorer som kan hindre måloppnåelse i prosjektet: 
- Tidsplan for prosjektet er for knapp 
- Motstrid mot etablering av innendørs skytebane 
- Kommunen bidrar ikke med sitt økonomiske bidrag til skytebane 
- Forurensningen er for omfattende til at det ikke er hensiktsmessig å fortsette arbeidet. 
- Konkurranse med andre aktører som ønsker å bygge skytebaneanlegg. 
-  

5.2 Risikohåndtering 

Disse faktorene kvalitetssikres ved: 
- Godt samarbeid med grunneierne 

- Realistisk planlegging og beslutningsdyktig styringsgruppe 
- God informasjon med særlig fokus på miljøgevinsten. 
- Godt prosjektarbeid og god kontakt med alle kommunens aktører.  
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6.  Gjennomføring 

 
6.1 Tids- og ressursplaner 

 
 

Hovedaktiviteter Mnd 1 Mnd 2 Mnd 3 Mnd 4 Mnd 5 Ansvarlig 

1. Prosjektetablering          Prosjektleder 

2. Sikre festekontrakter                 

3. Informasjon og mobilisering. Årsmøte 

24.3.20 

Informasjons- og forankringsmøte 

      

4. Dialogmøter.  Miljøgeologisk 

undersøkelse. Matrikkelføring. 

      

5. Forhåndskonferanse med kommunen 

6. Avklare regulering og konsesjon 

      

7. Søknad om midler. Garantisøknad       

8. Dugnad       

9. Kontraktsinngåelse entreprenør       

10. Prosjektledelse       

Sum dagsverk       

. 

7. Økonomi. 
7.1 Prosjektleders budsjett: 
 

Miljøgeologisk undersøkelse…………………………… kr. 87500,- 
Gebyr for tinglysing av festekontrakter……………  «      3000,- 
Matrikkel/oppmålingsforretning……………………..  «    20000,- 
Leie av maskin til miljøgeologisk undersøkelse..  «      3000,- 
Utarbeidelse av tiltaksplan forurensning…………. «    20000,- 
Utgifter før byggesøknad         kr.133 500,- 
Søknad om støtte til miljøundersøkelse …………..kr.  0,-? x) 
Klubbens utgifter som legges inn i byggekostnad kr.133 500,- 
x)Det er søkt og vil bli søkt om midler fra lokale banker. 
 
Prosjektleder må ha en budsjett på kr. 100.000,- for å få gjennomført første del av prosjektet. 
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7.2 Kostnadskalkyle 

 
 

 

7.3. Finansiering av prosjektet 

Kommunen har satt av kr. 10 mill til skyttersportens fremtidige behov i økonomiplanen for 
2019-2022.  Dette skal bl.a. gå til bygging av skytebaner.  Kommunen ønsker ikke å stå 
ansvarlig for bygging av skytebaner og gir derfor et beløp for å dekke «fremtidige behov».   
Hvor mye Stjørdal Pistolklubb vil kunne få tildelt av disse midlene er foreløpig uklart og må 
avklares fram mot sommeren 2020. 
Kommunen dekker i tillegg 10 % av klubbens investeringskostnader 
Kommunen gir vanligvis en lånegaranti fordi det vil ta tid å få spillemidler og 
momskompensasjon. 
Spillemidler utgjør vanligvis 30 % av kostnadene. 
Det blir nødvendig med omfattende dugnadsarbeid. Slik ordningen er i dag vil en hoved 
entreprenør sette opp i sin kalkyle hvilke arbeidsoppgaver som kan gjøres på dugnad.  Det er 
slutt på å regne timer for dugnadsarbeid. 
Gaver fra sponsorer kommer i tillegg. 
Idrettskonsulenten i kommunen mener at de utgiftene vi får i forbindelse med rydding av 

forurenset masse vil inngå i beløpet det kan søkes spillemidler for. 

Skatval Skytebaneanlegg Sum total kalkyle Sum kjøpte ytelserDugnad Merknader

1 Prosjektering kr 419 066 kr 356 206 kr 62 860

Ansvarlig søker, 

prosjekteringsledelse, 

2 Rigg og drift kr 130 000 kr 104 000 kr 26 000

Rydding, pauserom, toaletter, 

byggrengjøring, byggadministrasjon

3 Grunnarbeider kr 520 615 kr 520 615

4 Betongarbeider kr 750 000 kr 700 000 kr 50 000 Isolasjon gulv

5 Stålarbeider kr 95 000 kr 95 000

6 Tømrer og snekker kr 7 300 000 kr 4 300 000 kr 3 000 000

Ytterkledning, montering 

skyteteknikk, innvendig kledning

7 Taktekking og beslag kr 265 000 kr 265 000

8 Malerarbeider kr 552 050 kr 276 025 kr 276 025

utførelse malerarbeider 50% av total 

på erfaringstall

9 Mur og flis kr 92 800 kr 92 800

10 Elektro kr 124 100 kr 105 485 kr 18 615

trekking av rør, gjennomføringer, 15% 

verdi 

11 Varme og sanitær kr 800 000 kr 700 000 kr 100 000

12 Ventilasjon kr 895 000 kr 895 000

kr 0

uforusett kr 597 182 kr 420 507 kr 176 675

kr 0

Mva kr 3 135 203 kr 2 207 659 kr 927 544

kr 0

Sum kr 15 676 016 kr 11 038 297 kr 4 637 719

Matrikkelføring og rydding av forurenset masse

Matrikkelføring 20000

Tinglysingsgebyr 3000

Leie av gravemaskin 3000 3000

Miljøgeologisk undersøkelse 70000 70000

Utarbeidelse av risiko/tiltaksplan 20000 20000

Rydding og bortkjøring av masse 400000 300000 100000 Svært usikkert!!

Sum 516000 393000 100000
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Det er fremdeles usikkerhet om hvor omfattende ryddearbeidet blir.  Jeg har vært i kontakt 
med de entreprenørene som arbeider for Forsvarsbygg, men det er vanskelig å få eksakte tall 
før undersøkelsene er ferdig.  Et estimat er at 10 lass med forurenset masse må leveres i 
deponi.  Dette er satt til et beløp på kr. 300.000,- Dugnadsarbeidet her er satt til kr. 100.000,- 
Dette bør anses som det beste scenario.  Det verste antas å bli det dobbelte. 
 

7.4 Finansieringsplan. 

 
Vi kommer til å søke Stjørdal kommune om å få dekket beløpet som står til rest etter at 
dugnad, spillemidler og mva.kompensasjon er trukket fra.  Kommunen har sagt at de dekker 
10 % av klubbens investeringskostnader.  Dette beløpet er ikke tatt inn i beregningen. 

 

8.  Beslutning 

 
Stjørdal Pistolklubb har avlyst sitt berammede årsmøte 24.3.20 på grunn av fare for spredning 
av coronavirus.  Styret har besluttet å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte på nettet for å 
behandle prosjektplanen.  Det gjennomføres nettmøte 31.3.20 og avstemming 5.4.20.   
Prosjektet er avhengig av at medlemmene i klubben støtter prosjektplanen for å kunne 
fortsette sitt arbeid. 
 
Avsluttende kommentar: 
Den foreslåtte innendørsbanen vil være en skytebane som vil møte skyttersportens framtidige 
behov.  Den vil ha det mest moderne utstyret innen tekniske innretninger som skiver, 
monitorer, lys, og luft. Den har store sosiale rom, toaletter og sikkerhetsrom for våpen.  Det er 
nå mulig å ha rene og skitne soner som forebygger helseskade av blyforurensning.  For 
beboerne i området rundt banen vil lydforurensningen forsvinne, og området blir ryddet for 
farlig avfall.  Innendørsbanen er bygd for å arrangere store mesterskap.  Det vil være 20 
standplasser for kruttvåpen og opp til 60 standplasser på luft.  Dette innebærer at vi kan 
arrangere NM, landskamper mm. Banen vil bli tilgjengelig for flere våpengrupper/klubber som 
ønsker å leie skytetid.  Alle som bygger nye skytebaner, har stor økning i aktivitet og 
medlemsvekst.    
 
Vedlegg: 
Skisse over skytebane. 
 

PostnummerPostnavn Sum Merknader Finansieringsplan inkl. graving i forurenset masse, matrikkel mm.

1 Totalkost kr 15 676 016 kr 16 192 016

2 Dugnad kr 4 637 719 kr 4 737 719

3 Spillemidler kr 4 702 805 #1 kr 4 874 805

4 Mva kompensasjon kr 2 207 659 #2 kr 2 305 909

Totalt kr 4 127 833 #3 kr 4 273 583

Finansiering

Merknader:

#1: Forutsetter 10*25 meter, 1*50 meter, minst 5 skiver 10 meter luft, 100m2 sosialt rom, 50 m2 lager til sammen,
#2: Tallet her fordeles årlig etter antall søkere og forholdsmessig etter summen det er søkt på. Det er ikke noen garanti for 

størrelsen på dette bløpet, men historisk har summen blitt supplert slik at klubbene har fått nær full komp.

#3: Denne summen illustrer summen klubben vil måtte "løse". Til fradrag for denne summen vil dog alle gaver og tilskudd 

komme, deriblant hvilken sum man enn får kommunen til å bidra med, eventuelle fond, private bidrag, og så videre
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1.

2.

3.

Avstemming ekstraordinæ� årsmøte -
Sak: Gjennomføring av "Prosjekt
innendørsbane - Skatval"
Dette skjemaet vil bli sendt ut pr epost til medlemmer, samt lagt ut på hjemmesiden 
www.stjordalpk.no etter det ekstraordinære årsmøte den 31. Mars 2020 kl. 19.00 er blitt 
avholdt.

De som ønsker å sende dette skjemaet pr post, kan det sendes til:
Stjørdal Pistolklubb, Postboks 115, 7501 STJØRDAL

Resultatet av avstemningen vil bli publisert på vår hjemmeside den 10. April 2020.
* Required

Fullt navn *

Telefon-/Mobil-nummer *

Epost adresse (Valgfritt)

https://www.google.com/url?q=http://www.stjordalpk.no&sa=D&ust=1584727319871000&usg=AFQjCNHk_DEJKPYKvQ2u9gz7fOQhdnGY8Q


4.

Mark only one oval.

Ja NeI

5.

6.

Mark only one oval.

Ja

Nei

Hva er din stemme til dette prosjektet - Kan Stjørdal Pistolklubb starte igang dette
prosjektet? *

Har du noen kommentarer til dette prosjektet/ditt valg? (Valgfritt)

Hvis det ekstraordinære årsmøtet vedtar oppstart av dette prosjektet: er det noe
du kan bidra med? (Dugnadsarbeid - for å få ned kostnadene til prosjektet:
Praktiske oppgaver, avlaste prosjektleder etc ) *



7.

Check all that apply.

Administrativt (Delta i prosjektgruppa med papirarbeid/skrive søknader mm.)

Praktisk arbeid (Feks. gjennomføring ved grunnarbeid/bygging)

"Potet" (Diverse praktiske oppgaver)

8.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Hvilken del av prosjektet kan du bidra med? (Kan velge flere valg)

Beskriv litt om hva du tenker du kan bidra med (Eksempel: jobb/yrkeserfaring,
tømrer, elektriker, kjører lastebil/gravemaskin etc. )

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

