
 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i  

Stjørdal Pistolklubb den 25.februar 2021 kl 19.00 

Møtet avholdes som nettmøte via Zoom pga Covid-19.  

Møtet blir tatt opp for senere avspilling. 
Link til møtet legges ut på klubbens hjemmeside 1 time før møtet. (www.stjordalpk.no) 
Det vil bli elektronisk avstemming i chat under møtet 
 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha 

betalt kontingenten for 2020. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om 

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

Sakliste: 

1. Valg av ordstyrer 

2. Godkjenning av innkallelsen 

3. Godkjenning av de stemmeberettigede 

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

5. Orientering om ny skytebane på Skatval skytebaneanlegg inklusiv økonomiske analyser 

v/prosjektleder Toralf Pedersen. 

6. Avstemming 

Merknad: Etter at ny funksjonsbeskrivelse ble utarbeidet 07.02.21, ble det innhentet nye tilbud fra 

entreprenørene.  Kostnadskalkyler og analysene vil bli utsendt straks de foreligger. 

Sak på ekstraordinært årsmøte til Stjørdal Pistolklubb 25.02.2021: 

Endring av forutsetning for bygging av Skatval skytebaneanlegg. 

Prosjektplanen som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 31.03.2020 inneholder 50 meters skytebane.  
Årsmøte den 12.05.2020 vedtok klubben at «Årsmøte vedtar at styret gis fullmakt til å tegne for et 
låneopptak i tråd med Prosjektplanen 1.3.2» 
 
Se rammer og avgrensninger fra Prosjektplanen pkt. 1.3 og underpunkter: 

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. 

 
Som det kommer frem av orienteringen fra Prosjektleder Toralf Pedersen, vil det opprinnelige tenkte 
prosjektet, beskrevet i Prosjektplanen, overskride budsjettrammen. 
 
Forslag til vedtak: 
For å realisere det planlagte skytebaneprosjektet, vedtar det ekstraordinære årsmøtet at klubben kan ta 
opp et langsiktig lån.  Lånets størrelse settes til 3,2 mill kroner og kommer i tillegg til kostnadsrammen 
som utgjør tilskudd, dugnad, spillemidler og momsrefusjon.  Prosjektet skal arbeide for å redusere 
kostnader som skissert i redegjørelse fra styret i dag. Sponsorinntekter og gaver skal gå til fratrekk på 
lånet.   
 

Styrets innstilling: 

Styrets innstilling til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner et låneopptak på 3,2 millioner kr utover kostnadsrammen. 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
Møteregler 
 
1. Alle går inn i møtet med avslått mikrofon. 
2. Skriv ditt fulle navn i chat’n for å bekrefte din tilstedeværelse 
 
Ekstraordinært årsmøte starter kl 19.00 
 
Under møtet: 
1. Man ber om ordet ved å skrive i chat’n: «Fullt navn» : Ber om ordet 
2. Ingen slår på mikrofonen og tar ordet før ordstyrer gir tillatelse til å snakke 
3. Hvis du forlater møtet før det er ferdig, Skriv i chat’n : «Fullt navn» : forlater møtet 
4. Får du tekniske problemer, melder du det i chat’n 
 
Avstemming: 
Avstemmingen foregår på chat’n: 
«Fullt navn» : «Ja» eller «Nei» 
 

 

 

 

Vedlegg 1: Orientering til ekstraordinært årsmøte v/ Prosjektleder Toralf Pedersen 
 
 
 
Ønskes informasjon utover «Orientering til ekstraordinært årsmøte», Kontakt Toralf Pedersen 
på tlf 48169970, eller mail: toralf_pedersen@hotmail.com 


