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Ekstraordinært årsmøte 25.02.21 – orientering om prosjekt innendørs
skytebane på Skatval skytebaneanlegg.
Etter medlemsmøtet 23.9.20 har Stjørdal kommunestyre bevilget 5 mill kroner til
skytebaneprosjektet og samtidig gitt klubben såkalt selvskyldnerkausjon slik at vi kan ta opp lån i KLP.
Prosjektgruppen brukte november og desember til å utarbeide tegninger og funksjonsbeskrivelser.
Dette arbeidet pågikk helt inn mot jul.
Den 13.11.20 inngikk vi en såkalt samspillkontrakt med MT Byggteknikk. Det ble gjort for å bruke den
kompetansen en stor aktør har framfor å leie inn en konsulent. MT fikk tegningene utarbeidet av
arkitekt og like før jul sendte de dette ut til en rekke med aktuelle entreprenører.
Den 22 januar i år fikk prosjektleder orientering om tilbudene som hadde kommet inn. Ut fra dette
ble det bygd en analyse som ble forelagt styringsgruppen. Kostnadene var over våre kalkulasjoner og
det ble besluttet å kjøre en ny runde overfor entreprenørene for å få ned prisen. Det ble gjort, men
prisreduksjonen ble ubetydelig samtidig som kvaliteten ble svekket.
I prosjektplanen vedtatt på ekstraordinært årsmøte 20.3.20 står det i punkt 1.3.2 at 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. Prosjektleder har derfor et ansvar
for å varsle fra og iverksette tiltak når målet ikke kan nås. Etter råd fra prosjektleder besluttet
styringsgruppen å redusere skytebanens areal for å redusere kostnader og derved risikoen i
prosjektet. Den politiske ledelsen i kommunen ble orientert om dette. De forutsetter imidlertid at
50 m banen skal bygges. De hevder at dette var en del av forutsetningen for å kunne gi både
selvskyldnerkausjon og tildeling på 5 mill kroner. Samtidig vil grunnlaget for spillemidler reduseres.
Med dette som grunnlag er det ingen farbar vei å redusere antallet kvadratmeter ved å ta bort 50 m
banen. Alternativet blir, vi legger til grunn funksjonsbeskrivelsen og tegningene inkl 50 m banen og
går videre med disse. Dette vil innebære et låneopptak anslått til mellom 2,8 mill til 3,2 mill kroner.
Det innebærer at saken må forelegges ekstraordinært årsmøte i henhold til prosjektplanens punkt
1.3.3.
Tiltak som iverksettes for å redusere kostnader:
• En ny detaljert gjennomgang av de tilbudene med lavest pris og tilfredsstillende kvalitet.
• Inngå avtaler om bruk av banen med andre lag og foreninger
• En gruppe arbeider med å innhente sponsormidler
• Det søkes om støtte hos aktuelle banker og fond.
• Arbeidet med å øke antall medlemmer starter umiddelbart.
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Skatval skytebaneanlegg blir et topp moderne skytebaneanlegg, med godt lys, god ventilasjon og det
nyeste av elektroniske skiver. Det blir store og lyse sosiale rom, klubblokale, stort kjøkken,
garderober, skikkelig lager og andre fasiliteter. Her blir det opp til oss å skape et godt miljø.
Prosjektet vil kreve mange dugnadstimer av alle. Det er moro å arbeide for et felles mål. Vi håper og
tror at vi skal være i gang straks snøen forsvinner og at vi kan bruke sommer og høst til å ferdigstille
lokalene. Så langt legges det opp til at vi støper og pusser gulvene, bygger opp den sosiale delen og
kler skytehallen med lydisolerende materiale. Datanettverk og kulefanger er det også vi som tar på
dugnad.

