Ektraordinært årsmøte i Tolga Idrettslag.
Sætershallen, 21. august 2019, kl 19.00
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2.3. Valg av to til å underskrive protokoll
Bygging av kunstgressbane på Sætersgård:
Det vises til enstemmig vedtak gjort på årsmøte 31. mars 2019 ad. planer for kunstgress på Sætersgård:
«Arbeidsgruppe for kunstgressbane går videre med planene etter fremlagt prospekt
for realisering i 2019. Finansiering og planer må legges frem på ekstra-ordinært
årsmøte».

Etter dette vedtaket, har det skjedd en del endringer. Arbeidsgruppa har i prosessen hatt
nær kontakt med Arbeidsutvalget (AU):
• 6. mai var det åpent info-møte i Sætershallen. Her deltok representanter fra
leverandøren Unisport, som informerte om sitt forslag til løsning. Sentralt på møte
ellers var grunnforholdene på Sætersgård.
• I etterkant av dette møtet var det nær kontakt med Unisport og lokale maskinentreprenører. Fra sistnevnte ble det uttrykt skepsis til ikke å foreta masseutskifting
på banen. Vi var også i kontakt med andre idrettslag, og ikke minst Hedmark
Fylkeskommune (Spillemidler).
• I midten av juni valgte vi derfor å stoppe prosjekteringa inntil videre, for å få et tilbud
på masseutskifting.
• De opprinnelige planene (uten masseutskifting) hadde en ramme på drøyt 6 mill.
Etter en nødvending justering av planene, så ser det ut til at det fortsatt skal være
mulig å holde seg innenfor denne rammen. Vi vil fortsatt få en god kunstgressbane!
• I finansiering er Tolga kommune inne med 1 mill. I vedtaket fra kommunestyret bes
det samtidig om at «prosjektet utføres slik at man forhindrer utslipp av mikroplast og
ønsker primært at det benyttes biologisk nedbrytbar granulat som fyll i kunstgressbanen»

•

Det har vært kontakt med Opplandskraft om å bruke steinmasser fra
kraftutbyggingen til masseutskiftingen. Det er pr aug 2019 ikke inngått noen formell
avtale om dette, men det forutsettes at dette går i orden. Ev kostnader med dette
innarbeides i rammen for prosjektet

Selv om prosjektet nå blir noen måneder forsinket, så føler vi oss trygge på at vi nå kan få et
enda bedre produkt. Grunnforholdene på Sætersgård har lenge vært til bekymring. Nå kan
vi rette opp i dette.
Økonomisk er vi fortsatt trygge på at vi skal få dette i land innenfor fornuftige rammer, som
idrettslaget kan bære. For å ha en viss reserve så øker vi rammen fra 6 til 6,5 mill
På denne bakgrunn fremmer Arbeidsutvalget følgende forslag:
1. Tolga Idrettslag vedtar å bygge kunstgressbane på Sætersgård innenfor en ramme
på 6,5 mill eks moms.
2. Det skal vurderes å bruke et mer miljøvennlig fyll enn plastgranulat i banen. Jfr
vedtak i Tolga K-styre
3. Det er en målsetting at banen skal være spilleklar så tidlig som mulig i sesongen
2020.
4. Det vises for øvrig til vedtaket 31. mars 2019, hvor planene om kunstgress sees i
sammenheng med nødvending oppgradering av hele området rundt Sætersgård
stadion

