
PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 

 

Tid:  15. februar 2011 

Sted:  Klubbhuset i Kvam Idrettspark. 

 

Til stede: 

 Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa 

 Rustli, Arne Harald Morstøl, Ola Aspeslåen, Mai-Britt Øybrekken, Anja Solberg, 

 Tone Sidsel Sanden, Knut Håvard Meldal, Anne Marte Kamp, Ingvild Selfors, Ole-

 Petter Brendstuen.

 

 

Referat: 

 

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede  

 Vedtak: godkjent, alle de frammøtte var stemmeberettigede 

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste 

 Vedtak: godkjent 

 

Sak 3: Valg av møteleiar, sekretær og to til å skrive under i møteprotokollen 

 Valgte: Møteleder: Olav Røssum 

Sekretær: Ole-Petter Brendstuen 

Underskrifter: Vigdis Kjørum og Gunn Lien   

 

Sak 4: Godkjenning av årsmeldinger frå hovedstyre og grupper 

Styrets årsmelding vart lest opp av lederen i styret. Representanter frå undergruppene 

refererte sine egne årsmeldinger. 

 

 Vedtak: årsmeldingene ble godkjente. 

 

Sak 5: Regnskap for Kvam IL for 2010 

Olav Røssum la fram regnskapet. 

Regnskapet var revidert og tilrådd godkjent av revisor Fron Regnskapskontor. 

 

Vedtak: regnskapet vart godkjent. 

 

Sak 6: Innkomne forslag 

 Sak a) 

Forslag fra Knut Håvard Meldal:  

Kvam IL avvikler dagens ordning for valgkomite, og lar nestleder i hver gruppe fungere som 

representant i en ny valgkomite. Ny valgkomite bestående av nestleder i alle grupper samles 

som i dagens ordning etter behov for felles å komme med ideer, men alle har hovedansvar 

for sin gruppe. Argument: Alt for liten kontakt mellom valgkomite og gruppene. 

  

Innstilling fra styret:  

Styret er enige i argumentet til Knut Håvard, at det ønskes en valgkomite som samarbeider 

 tett med gruppene. Styret innstiller likevel på at dagens ordning for valgkomite fortsetter. 

 Dette for å sikre uavhengighet og at man favner bredt i laget. Det er viktig at valgkomiteen 

 følger gjeldende instruks. 



  

 Innlegg til saken: 

 Mai-Britt Øybrekken kom med forslag om at valgkomiteen deltar på minst et styremøte 

 gjennom året. Dette for å få innsikt i hva styrearbeidet går ut på, og slik sett enklere kan 

 videreformidle dette til aktuelle kandidater til framtidige verv. 

 

 Ola Røssummoen foreslo at styremøtereferater legges ut på nettsida. Dette kan også lette 

 arbeidet til valgkomiteen, da medlemmene enklere kan følge med på hvilke saker styret 

 behandler. 

 

 Knut Håvard Meldal trakk forslaget sitt. 

  

 Vedtak: Årsmøtet ber om at retningslinjene til valgkomiteen presiseres. Dagens 

 valgkomiteordning videreføres. 

 

 

 Sak b)  

Forslag fra Knut Håvard Meldal:  

Våre fotballspillere som spiller på samarbeidslag med 1-4 andre klubber (spillere over 13 år) 

må betale treningsavgift. Flere av disse lagene kan ha betalte trenere, kretsen setter opp 

dommere som fort skal ha 1.000,- kr pr. kamp, lagene deltar på turneringer der klubbene 

dekker kostnadene for trenere og lagledere. Spillerne har ikke utgifter til felles lagutstyr og 

klubbene dekker påmeldingsavgifter i seriespill og turneringer på mange tusen pr. lag pr. år. 

INGEN andre spillere med så høyt aktivitetsnivå som våre, spiller gratis noe annet sted i 

landet... Samarbeidende klubber ser det også som en stor fordel om spillere på samme lag 

blir belastet med samme treningsavgift. Denne vil til en viss grad avhenge av 

aktivitetsnivået til laget, og bør ikke settes på et årsmøte i klubber. 

Forslag: fotballspillere på samarbeidslag betaler treningsavgifter satt i samarbeid mellom 

samarbeidende klubber for hvert enkelt lag pr. år. Summen kan variere mellom lag. 

Argument: Dette vil lette samarbeidet med naboklubber vesentlig, da spillere på samme lag 

betaler lik sum. I 2010 var det 4 forskjellige satser på juniorlaget, og det varierte fra kr. 0,- 

for våre spillere, til ca kr 1.500,- for spillere fra Sør Fron. Dette blir urimelig overfor 

spillerne som ikke ser klubbgrensene like klart når de spiller på samme lag. 

  

 Innstilling:  

 Styret ønsker at gjeldende praksis for treningsavgift fortsetter. Det er viktig med lavest 

 mulig frafall i idretten, særlig for aldersgruppen som nevnes i forslaget. Lave avgifter kan 

 bidra positivt til dette. Styret mener også at eventuelle treningsavgifter i laget må sees i 

 helhet for alle idretter. Styret innstiller derfor på å opprettholde fri treningsavgift for barn 

 under 18 år.  

 

 Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. 14 stemmer for og 1 stemme mot. 

  

Sak 7: Kontingent for 2011 

 Styrets innstilling ble vedtatt:  

Familie   kr. 150,- 

Enkeltmedlem: kr. 50,- 

 



Sak 8: Budsjett for 2011 

Olav Røssum la fram styret sitt forslag til budsjett for 2011. 

Årsmøte ber om mer gruppespesifisert budsjett fra neste år, som kan forklare hovedtrekkene 

 i de ulike postene. 

 

Vedtak: budsjettet ble vedtatt. 

 

Sak 9: Fornye vedtak om Basis lovnorm for Kvam IL 

 

 Vedtak: fornyelse av Basis lovnorm for Kvam IL ble vedtatt 

 

 

Sak 10: Valg  

 Innstillingen ble lagt fram av leder for valgkomiteen, Mai-Britt Øybrekken. 

 Under følger oversikt over samtlige verv i Kvam IL. Kun de som erstatter andre personer 

 eller tok gjenvalg, ble valgt på dette årsmøtet. 

 
a) og b) 

 
Hovedstyret:   Funksjon Periode På valg  Erstatter 
a) Ola Aspeslåen  Leder 1 år 2011-2012 På val i 2013 Olav Røssum 

a) Tone Sidsel Sanden  Nestleder 1 år 2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

b) Ingvild Selfors  Styremedlem 2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

 

c) 

 

Ski: 
Lisa Rustli   Leder  2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Vegard Killi     2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Heidi Evjenth Holen    2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Svein Fredrik Kjæstad    2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Jim Wilhelmsen    2011-2012 På val i 2013 Arne Harald Morstøl 

Svein Erik Kamp    2011-2012 På val i 2013  gjenvalg 

 

Handball: 
Anja Solberg   Leder  2010-2011 På val i 2012  ikke på valg 

Ingvild Selfors     2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Heidi Boldermo    2011-2012 På val i 2013  Mette Blankenborg 

Wenche Kjæstad    2011-2012 På val i 2013  Irene Teige Killi 

 

Fotball: 
Ola Stormorken   Leder  2011-2012 På val i 2013  Ola Aspeslåen 

Yngres: 

Vivian Krokbø Sletten    2011-2012 På val i 2013  gjenvalg 

Kjell Thorkildsen    2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Cecilie Ottesen     2010-2011 på val i 2012 ikke på valg 

Knut Håvard Meldal  Sportslig ans. 2011-2012 På val i 2013 Vigdis Kjørum 

Anette Storbråten    2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Senior: 

Odd Sletten     2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Atle Kolloen     2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Tor Ivar Nordlien    2011-2012 På val i 2013 Geir Inge Krok 

       



 

Barn-/Allidrett: 
Anne Lise Haadem  Leder  2010-2011 På val i 2012  Laila Stormorken 

Inger Grethe Morken    2011-2012 På val i 2013  Anne Lise Haadem  

 

Sykkel: 

Jo Kamp   Leder  2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Lars Arne Bergum    2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Steinar Bergum     2011-2012 På val i 2013 gjenvalg 

Østen Bergum     2011-2012 På val i 2013 gjenvalg 

 

d) 

 

Revisor: 
Fron Regnskapskontor  

 

e) 

 

Kvamhytta: 
Idar Holten     2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Trond Teigen     2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Torolf Hagen     2011-2012 På val i 2013  gjenvalg 

Tor Kjørum     2011-2012 På val i 2013  gjenvalg 

  

Løypelaget for Kvamsfjellet    

Geir Milsteinhaugen    2011  På val i 2012  Ingar Eide 

 

Bygdahuset: 
Tor Olsen     2010-2011 På val i 2012 ikke på valg  

Morten Halling     2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Olav Røssum     2011-2012 På val i 2013 gjenvalg 

  

Nord-Fron idrettsråd: 
Ingvild Selfors     2010-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Ola Aspeslåen     2011-2012 På val i 2013 gjenvalg 

 

f) 

 

Valgkomite, innstilling fra styret: 
Laila Stormorken  Leder  2011-2013 På val i 2014 Mai-Britt Øybrekken 

Anne Marte Kamp    2009-2011 På val i 2012 ikke på valg 

Bente Davidhaugen    2010-2012 På val i 2013 ikke på valg 

 

Vedtak: innstillingen fra valgkomiteen, og styret ble vedtatt. 

 

Olav Røssum, retta en stor takk til valgkomiteen for svært godt arbeid. 
 

  

Sak 10: Eventuelt 

Ola Røssummoen kom med innspill på at det er viktig at klubben får til godt samarbeid på 

tvers av aktivitetsgruppene, og at klubben har retningslinjer som gir mulighet for variert 

trening. Dette kan gjøres ved blant annet fellessamlinger for alle grupper, jfr. tidligere 

samlinger på Rondablikk. 

 



Innspillet fikk full oppslutning, og klubben arbeider for å bedre samarbeidet gruppene 

imellom.  

 

Olav Røssum (leder hovedlaget), Laila Stormorken (leder allidrett), Ola Aspeslåen (leder 

fotball), Mai-Britt Øybrekken (leder valgkomiteen) og Ingar Eide (representant til 

turløypelaget) gikk ut etter endt periode, og ble overrakt blomster som takk for godt arbeid. 

  

 

Olav Røssum takket for godt møte og hevet årsmøtet kl 21.55. 

 

 

Kvam, 15.02.2011 

 

Underskrifter: 

 

 

 

    _____      ___________ 

 Vigdis Kjørum (sign.)    Gunn Kristin Lien (sign.) 

 

 

 

 ___________________________________ 

Olav Røssum (sign.) 


