
INNKOMNE FORSLAG

Forslag 1.

Forslaget omhandler: Anskaffelse og montering av skivestativ

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
I 2021 ble det montert tak over skivene på 50 meter. Til vanlig vil banen være rigga med 5 skiver på 50 
meter og 15 skiver på 25 meter. Dette vil til antakelig dekke behovet under trening. Ved stevner og kurs 
vil det imidlertid være behov for å ha 20 skiver på ett av holdene. Det er relativt enkelt å flytte 
«innmaten» i skivene, men stålet rundt blir det for tungvint å flytte fram og tilbake. 

Det må derfor lages en innretning som gjør at stålet på 25 meter han heises opp eller legges ned når det 
skal skytes på 50 meter. Styret har innhentet tilbud på en slik anordning. Tilbudet følger vedlagt.

En pris på kr. 114.500 eks. mva betyr kr. 143.125 ink. mva. Det kan i tillegg dukke opp noen 
uforutsette utgifter når arbeidet skal utføres.

Styrets vurdering:
Det er frivillige som er funksjonærer på alle stevner og treninger. Disse kan ikke pålegges å bære tunge 
stålplater med risiko for å skade både på rygg og tær. 

Skal man ha et system som er enkelt å betjene, holdbart og sikkert, har styret vurdert at dette må 
konstrueres og monteres av profesjonelle som har kompetanse på området. 

Når nye skivestativer er på plass, vil klubben få en bane som er i førsteklasses teknisk stand og hvor 
man kan tilby skyting på alle programmer både på 50 og 25 meter. Styret vurderer at nye skivestativ er 
en forutsetning for å kunne benytte banen slik årsmøtet forutsatte da det ble vedtatt å bygge tak over 
skiver på 50 meter.

Forslag: Årsmøtet bevilger inntil kr. 150.000 til anskaffelse og montering av nye skivestativ.



Forslag 2.

Forslaget omhandler: Handlingsprogram for Aron skytterklubb 2022 – 2032.

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
Styret har brukt mye tid på å diskutere hvordan man ønsker at Aron skytterklubb skal utvikle seg. 

Styret mener det er viktig at klubben kan tilby forskjellige typer aktiviteter og legge til rette for at et 
stort antall medlemmer finner disse aktivitetene attraktive.

Styret ønsker at flest mulig medlemmer, gjennom demokratiske prosesser, skal være med å bestemme 
hva klubben skal satse på i åra framover.

Styrets vurdering:
Det har ingen hensikt å vedta styringsdokumenter fulle av honnørord og som kun består av generelle 
målsetting. Skal et styringsdokument vedtatt av årsmøtet ha verdi for styret, må det være så konkret 
som mulig slik at årsmøtet gir styret klare oppdrag for å utvikle klubben i den retning årsmøtet ønsker.

Styret vil også anta at de fleste medlemmer finner det mest interessant å diskutere hva man konkret skal 
gjøre i klubben. Samtidig er det viktig å ha noen overordnede mål for hvordan klubben skal utvikle seg.

Styrets øvrige vurderinger framgår av vedlagte forslag.

Forslag: Årsmøtet vedtar handlingsprogram for Aron skytterklubb for perioden 2022 – 2032.

Forslag 3.

Forslaget omhandler: Handlingsplan for Aron skytterklubb 2022.

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
Se forslag 2.

Styrets vurdering:
Styret mener det er riktig at årsmøtet fastsetter en langsiktig plan for utvikling av klubben gjennom et 
handlingsprogram med et tidsperspektiv på 10 år. Alt kan ikke gjøres samtidig, og da er det viktig at 
årsmøtet bestemmer hva styret skal prioritere fra år til år. 

Mens et langsiktig handlingsprogram peker ut en retning for styrets arbeid, skal handlingsplanen si 
hvordan man konkret beveger seg i ønska retning.

Styrets vurdering av hva som bør prioriteres i 2022, framgår av vedlagte forslag.

Forslag: Årsmøtet vedtar handlingsplan for Aron skytterklubb for 2022.



Forslag 4.

Forslaget omhandler: Utbygging av Aronsløkka skytebane.

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
For å legge til rette for et godt sosialt miljø i klubben, er det avgjørende å ha et møtested i forbindelse 
med treninger og stevner. Nåværende klubbhus er i dårlig forfatning. Det står dessuten delvis inn på 
naboens eiendom. Dagens klubbhus innbyr ikke til å oppholde seg på banen ut over den tida man 
skyter. 
Klubben har en funksjonell bane for luftskyting i Drammenshallen. Pandemien har vist at det er 
problematisk at eieren av Drammenshallen kan stenge banen uten at klubben har mulighet til å påvirke 
dette. Fri tilgang til banen er også avhengig av åpningstider og de systemene Drammen kommune kan 
godkjenne for adgangskontroll.

Styrets vurdering:
Styret ønsker å tilby medlemmene et moderne klubbhus med gode fasiliteter som WC, kjøkken og et 
trivelig oppholdsrom med direkte tilgang fra standplass. For å få til dette, må nåværende klubbhus rives 
og nytt bygges fra grunnen av. Det er ønskelig å kunne ha en egen luftbane i tilknytning til banen på 
Aronsløkka slik at all baneskyting samles på ett sted og gir klubben full kontroll med tilgang til 
anleggene.
Ekstraordinært årsmøte, gjennomført digitalt i desember 2021, ga styret fullmakt til å starte 
prosjektering av klubbhus og luftbane på Aronsløkka. Styret har engasjert et konsulentfirma til å 
gjennomføre en mulighetsstudie og et forprosjekt. Konsulenten har så langt gitt følgende råd:
- Nåværende klubbhus må rives.
- Det er ikke hensiktsmessig å forsøke å få leid eller kjøpt ekstra areal fra naboeiendommen fordi dette 
vil utløse krav om ny reguleringsplan. Å utarbeide ny reguleringsplan vil bli svært dyrt og ta lang tid. 
Dessuten er det stor risiko for at man ikke får tillatelse til å omregulere et bynært område fra landbruk, 
natur og friluftsliv (LNF) til bygging av klubbhus. Styret deler disse vurderingene og legger til grunn at 
all bygging må skje innfor området som er regulert til skytebane.
- Utbygging er mulig innenfor regulert område.
- Luftbane bør bygges som 2. etasje på eksisterende standplass.
Konsulenten har lovet et skisseprosjekt klart til framlegg på årsmøtet.

Planen er å søke en rammetillatelse for bygging ut fra konsulentens skisser. Skulle søknaden bli avslått, 
har man da begrenset klubbens tap. Konsulenten ser det imidlertid som lite sannsynlig at kommunen vil 
nekte tillatelse til nybygg. 
Straks rammetillatelse er gitt, må man innhente anbud på bygging. Det er styrets oppfatning at man på 
nåværende tidspunkt ikke skal låse seg til byggemetode eller detaljer i utformingen av bygget. 
Detaljprosjektering og anbudskonkurransen må gi svar på disse spørsmålene.
Det er opplagt at utbygging i en slik skala vil koste. Å gi et noenlunde sikkert estimat på kostnadene er 
foreløpig ikke mulig. Ut fra erfaringstall kan man anta at utbyggingen vil koste godt over 1 million. 
Samtidig vil man kunne motta et betydelig beløp i anleggsmidler (spillemidler) og via andre 
støtteordninger. Man vil også kunne redusere klubbens direkte utgifter ved dugnadsinnsats. Styret 
vurderer at riving, maling og innredningsarbeider er noe man kan gjennomføre på dugnad. Selve 
byggeprosessen bør utføres av profesjonelle.



Det er et dilemma for styret at man på den ene siden ønsker å gi årsmøtet og medlemmene så eksakt 
informasjon som mulig. Samtidig vil det skade klubbens posisjon i en anbudsprosess og påfølgende 
forhandlinger med anbydere dersom man har gitt fra seg informasjon om hvor mye klubben er villig til 
å betale for prosjektet. 
Det er likevel ingen tvil om at det kun er årsmøtet som kan vedta bygging og fastsette de økonomiske 
rammene. Dette kan etter styrets oppfatning best løses ved at årsmøtet allerede nå gjør et 
prinsippvedtak om at det skal bygges nytt klubbhus og luftbane. Det er etter styrets mening ikke 
forsvarlig å gå videre i prosessen dersom man ikke er sikre på at årsmøtet virkelig vil gjennomføre 
planene. Det koster tross alt så mye å søke rammetillatelse og gjennomføre en anbudskonkurranse at 
man ikke vil bruke midler på dette uten at det er en klar intensjon om å gjennomføre prosjektet. At det 
kan oppstå uforutsette hendelser som stopper byggingen, virker ikke veldig sannsynlig, men er opplagt 
en risiko man må være villig til å ta. Uansett vil klubbens tap være begrensa til et sted mellom 50.000 
og 100.000 kr hvis prosjektet stoppes på dette tidspunktet.
Når det gjelder pengebruken, antar styret at det viktigste for medlemmene og årsmøtet er hvor mye av 
klubbens oppsparte midler som skal brukes på prosjektet. Hvor store de totale kostnadene blir og hvor 
mye man får i støtte, vil være av underordnet betydning så lenge det ikke brukes mer av egenkapitalen 
enn det årsmøtet har bestemt. Det vil dessuten være umulig å avholde ekstraordinære årsmøter hver 
gang det skjer endring i kostnadsanslag eller i tilsagn om støtte. Styret bør også ha fullmakt til å låne av 
egenkapital eller oppta banklån for å mellomfinansiere bygging fram til spillemidler blir utbetalt.

Styret mener derfor det vil være ryddigst om årsmøtet gir ei rammebevilgning til prosjektet. Det vil si at 
årsmøtet fastsetter en maksimal sum som styret gis fullmakt til å bruke av klubbens oppsparte midler 
for å gjennomføre prosjektet. Skulle det vise seg at dette ikke er tilstrekkelig, må det innkalles til 
ekstraordinært årsmøte som bestemmer om prosjektet skal stanses eller om man vil bevilge ytterligere 
midler. Dette vil først kunne skje etter gjennomført anbudsrunde, og man har da et helt sikre beløp som 
det er mulig å legge fram i full åpenhet. Ved denne framgangsmåten beholder årsmøtet full styring over 
økonomien i prosjektet. 

Hva angår detaljene i utforming av bygger, er dette lite egna til årsmøtebehandling. Oppmennene vil få 
ei sentral rolle ved å diskutere med aktive skyttere hvordan utformingen bør være. Anbudsprosessen vil 
så vise hva som er teknisk og økonomisk mulig. På dette tidspunkt kan det være aktuelt å innkalle til 
medlemsmøte for å velge mellom ulike løsninger dersom det blir aktuelt.

Forslag: 
Styret gis fullmakt til å søke om rammetillatelse for bygging av nytt klubbhus og 10 meter luftbane på 
Aronsløkka. Dersom rammetillatelse blir gitt, har styret fullmakt til å iverksette detaljprosjektering og 
innhente anbud på bygging. Styret kan bruke maksimalt 1.000.000 NOK av klubbens egenkapital til 
bygging av klubbhus og luftbane. Årsmøtet forutsetter at det utføres dugnad og søkes tilskudd til 
bygging. Skulle det likevel vise seg at prosjektet ikke kan gjennomføres uten økt bruk av egenkapital, 
skal årsmøtet beslutte om prosjektet skal stanses eller om det skal bevilges ytterligere midler.
Innenfor den gitte rammen har styret fullmakt til å inngå kontrakt om bygging og igangsette og fullføre 
byggingen. Styret har også fullmakt til å låne av klubbens egenkapital eller oppta banklån for å sikre 
framdrift av prosjektet dersom det går tid fra tilsagn av midler er gitt og til disse blir utbetalt.


