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KVAM IDRETTSLAG 
 
 

Klubbhuset i Kvam Idrettspark tirsdag  
12. mars 2013, kl 19.00 



ÅRSMØTE KIL 2012 

 

SAKLISTE 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen og sakliste  

3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger,  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand          

6. Behandle forslag og saker 

a) Forslag fra styret i Kvam IL:  

Styret innstiller til årsmøte at det opprettes en ny gruppe kalt 

Folkehelsegruppa. Denne skal ivareta tur- og trimtilbud samt stirydding i 

bygda. Videre foreslås det at Turorienteringen flyttes fra Ski- og sykkelgruppa 

til Folkehelsgruppa og at Voksentrimmen innlemmes i den nye gruppa. Leder 

av Folkehelsegruppa velges inn i styret i Kvam IL. 

b) Forslag fra styret i Kvam IL: 

Styret innstiller på å vedta Lovnorm for idrettslag, sist revidert av Norges 

Idrettsforbund 28.11.2011. Styret innstiller videre på at det fravikes lovnormen 

når det gjelder valg av styret, slik leder, nestleder, styremedlem og 

gruppeledere velges som styremedlemmer. Det velges ikke varamenn, men 

annet gruppemedlem er varamedlem for gruppeleder i styret. 

c) Forslag fra styret i Kvam IL: 

Styret innstiller på at leder av Ski- og sykkelgruppa blir Kvam IL sin 

representant i styret til Rondane Kvamsfjellet Turløypelag (RKT). Styret 

innstiller videre på at medlem i Ski- og sykkelgruppa blir personlig vara for 

Kvam IL sitt styremedlem til styret i RKT. Denne velges av Ski- og 

sykkelgruppa før årsmøtet til RKT. 

d) Lysløypesaken på Kvamsfjellet: 

Innspill fra Ski- og sykkelgruppa: 

 Se egne vedlegg merket Sak 6 d): 

Innspill fra styret i Kvam IL: 

 Styret viser til at det har vært arbeidet med lysløype ved Kvamhytta i 

mange år, og grunneieravtaler er nå på plass i forhold til å få tildelt 

spillemidler. Styret mener derfor det vil være synd ikke å gjennomføre 

utbyggingen som tidligere vedtatt. Lysløypa på fjellet ses på som viktig 

for framtidig rekruttering, for videreutvikling av Kvamsfjellet, og for 

økt bruk av Kvamhytta. 

7. Fastsette medlemskontingent 

a) Styret innstiller på at medlemskontingenten for 2013 holdes uendret; kr 100,- 

for enkeltmedlemmer og kr 250,- for familiemedlemskap. Alle medlemmer i 

familiemedlemskap registreres enkeltvis i medlemsregisteret.  



b) Styret foreslår for årsmøtet følgende treningsavgifter for 2013 som dekker alle 

idretter Kvam IL tilbyr:   

 13-14 år,  kr 500,- 

 15-17 år,  kr 800,- 

 Over 18 år,  kr 1.000,- 

 A-lagsspillere fotball over 18 år dekker i tillegg egen 

forsikringslisens, kr 600,- pr. spiller.  

 Voksentrimmen og Old Girls håndball betaler egenandeler pr. trening 

som dekker halleien. 

 Hver gruppe har ansvar for å rapportere inn aktive utøvere til 

administrasjonen. 

8. Vedta idrettslagets budsjett        

9. Foreta følgende valg:         

a) Leder og nestleder 

b) Styremedlemmer  

c) Øvrige valg.  

Valg av representanter til Allidrettsgruppa 

Valg av representanter til Håndballgruppa  

Valg av representanter til Fotballgruppa 

Valg av representanter til Ski- og sykkelgruppa 

Valg av representanter til Folkehelsegruppa 

Valg av representanter til organisasjonskomiteen for Furusjøen Rundt-trippelen 

d) Valg av revisor  

e) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er 

tilsluttet: 

Valg av representanter til Kvamhytte-gruppa  

Valg av representanter til årsmøte i Kvam Bygdahus 

Valg av representanter til årsmøte i Nord-Fron idrettsråd 

f) Valg av Valgkomite med leder og 2 medlemmer. 

10. Eventuelt 

Jfr. Lovnorm § 13 (6) Årsmøtet 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 

stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

 

 

 

_____________________ 

Ola Aspeslåen 

Leder KIL 

 


