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Informasjon ifm ekstraordinært årsmøte i Stavanger Pistolklubb
1. Bakgrunn
Skytesenteret AS hvor vi har en eierandel sliter kraftig med økonomien og har et klart behov for
videre finansiering av driften. Styreleder og revisor i Skytesenteret AS gjennomførte mandag
04.11.2019 et orienteringsmøte med styret i SPK samt SPK’s revisor, og belyste situasjonen og de
mulighetene de ser for seg for videre drift.
Tilsvarende møter har vært avholdt med SSSL og SRJF.
Etter møtet ba SPK-styret om betenkningstid og forklarte at vi vil måtte ha et styremøte og lage en
innstilling til tilbakemelding. Samt at vi trolig vil måtte kalle inn til ekstra ordinært årsmøte for å
stemme over forslagene.
Kort fortalt er det 4 alternative veier å gå for Skytesenteret AS slik situasjonen er.
1) Begjære oppbud (konkurs)
2) Sørge for kraftig tilstrømming av medlemmer/nye inntektskilder
3) At det gis garanti fra eierne på nødvendig tilførsel av nødlån for å finansiere negativ
drift/kontantstrøm.
4) En full refinansiering av selskapet.
Styreleder og revisor i Skytesenteret er tydelig på at de ønsker å gå for alternativ 4, refinansiering.
De 4 investorene (Hubertus AS, Høse AS, Jasa Holding AS og Årebråt AS), har avholdt møter og er
samstemte om at en refinansiering vil sikre selskapet en sunn og forutsigbar finansiering en gang for
alle.
De ble i hovedsak skissert følgende 2 Scenarioer for dette: I praksis vil investorene tilføre ca 4,5
millioner i ny frisk kapital til Skytesenteret AS samt at en ønsker at de 3 klubbene bidrar med en
tilsvarende andel etter eierbrøk. For Stavanger Pistolklubb sin del skal vi IKKE tilføre mer kapital.
Stavanger PK har dokumentert alt vi har brukt utover innskutte midler på Haraland og dette
dokumentet er godkjent og signert at Skytesenterets AS sin styreleder og daglige leder. Dette
dokumentet kan vi nå konvertere til kapitalinnskudd i Skytesenteret. De 2 andre klubbene vil i tillegg
måtte bidra med kronebeløp i størrelses orden 550.000 kr. Dersom noen av de andre klubbene ikke
velger å bidra med frisk kapital inn, vil deres eierandel bli mindre. Etter emisjonen vil fremdeles
Stavanger PK ha et krav i størrelsesorden 200.000 kr mot Skytesenteret AS. Skulle alle 3 klubbene si
nei til å konvertere lån samt skyte inn penger (for de 2 andre klubbene) vil da eierandelene blir
mindre.
Den 11.11.2019 ble det avholdt ekstra styremøte i SPK der revisor Einar Frisvold og kasserer Trond
Fosse gjennomgikk tallmaterialet fra Skytesenteret. Her ble det bla vedtatt at beslutning i denne
saken må tas av ekstraordinært årsmøte. Det ble videre stemt over hva styret ønsker å anbefale et
ekstra ordinært årsmøte å stemme for.
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Se for øvrig vedlagt presentasjon fra Skytesenteret AS.

2. Styrets innstilling
Styret er enstemmig positivt innstilt til alternativ 4 ovenfor, ved at klubbens krav knyttet mot
banen ved Haraland og Skytesenteret AS, konverteres til kapitalinnskudd, og anbefaler årsmøtet å
stemme for dette forslaget.
Styret mener dette vil på beste måte sikre klubbens allerede innskutte midler.
Det er her viktig å merke seg at SPK’s eksisterende eiendeler etter emisjonen vil bli Skytesenteret AS
sin eiendom samtidig som at årlig drift og vedlikehold heretter vil ligge på Skytesenteret AS. Vi må
derfor anta at den årlige summen på kr. 30.000,- som betales inn av klubbene til driftsutgifter, kan bli
justert etter emisjonen. Eventuell justering skal allikevel være innenfor rimelighetens grenser.
Vi kan ikke i dag vite hva som skjer med Skytesenteret AS i fremtiden, men all den tid investorene
skyter inn mye frisk kapital må vi anta at de har en langsiktig horisont på Skytesenteret AS.
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