
 

Kvam Idrettslag 

13. januar 2015 

 

Tilstede 

 Ola Aspeslåen (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Sletten 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 13. januar, kl 20.00.  

 

Sak 01/15 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 02.12.2014.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/15  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 03/15  FF2010  

Viser til sak 58/14.  

Styret vedtok at fotballgruppa spiller tilbake spørsmål rundt en del punkter i avtalen. Videre framdrift 

avgjøres når svar på spørsmålene foreligger. Dette sendes også til de øvrige samarbeidsklubbene. 

FF2010 har sendt svar på spørsmålene styret ba om. Svarene var vedlagt innkallingen. Fotballgruppa har sett 

på saken på nytt med bakgrunn i svarene som er kommet fra FF2010, og la fram innstilling om å si nei til 

stifte ny klubb, men heller søke løsning om fortsatt samarbeid 13-19 år.  

Det var kommet inn brev fra foreldregruppa til G13 laget og medlem Svein Erik Kamp. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Svar til FF2010: 

Kvam IL har i dag behandlet spørsmålet om å stifte ny klubb. Ut ifra sitt ståsted som et fleridrettslag er det 

gjort følgende vedtak: 

FF2010 er en forholdsvis nystartet samarbeidsordning og styret i Kvam IL anbefaler å fortsette samarbeidet 

som før.  

Kvam IL ønsker å peke på at fundamentet for stiftelse av en frittstående klubb mangler. Kvam IL mener at 

det spesielt er på områdene sportslig, administrativt, menneskelig og økonomiske at fundamentet ikke er 

utviklet langt nok.  

Kvam IL innstiller på å fortsette samarbeidet i FF2010 som tidligere år. Styret i Kvam IL ser ikke at en ny 

frittstående klubb vil være et alternativ for Kvam IL ut ifra nevnte forutsetninger. 

 

Svar til foreldregruppa i G13: 

Styret i Kvam IL har blitt kjent med at det skal avholdes foreldremøte til G13-laget den 15.01.15. Styret i  

Kvam IL forutsetter at G13-laget finner en løsning under dette møtet og oppfordrer til samarbeid.  

 

Svar til Svein Erik Kamp: 

Styret i Kvam IL viser til vedtaket «Svar til FF2010». 

 

All kommunikasjon i sakens anledning tas av styreleder. 

 

 



Sak 04/15  Liverpool Fotballskole 2015  

Arbeidet med sommerens Liverpool Fotballskole må igangsettes. Fotballgruppa har satt ned 

arrangementskomite til fotballskolen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Fotballgruppa leverer navn på arrangementskomite til daglig leder innen 20. januar.  

 

Sak 05/15  Orienteringssaker 

 

Erstatningssak Kvam Stadion 

Skjønnssaken (Tingrettsaken) mellom Statens vegvesen og Kvam IL om Kvam Stadion ble gjennomført  

mandag 8. desember. Hittil har det ikke falt dom i saken. 

 
«Dalbo» 

Kvam IL/Furusjøen Rundt AS har tatt i bruk huset. Det er så langt ikke inngått noen skriftlig avtale med 

kommunen. Daglig leder arbeider videre mot kommunen med dette. 

 

Skiltprosjektet 

Neste møte er 22. januar 2015. 

 
Hva skjer framover: 

 Treninger er i gang for alle grupper 

 Samtlige grupper må levere årsmeldinger innen 20. januar. 

 Furusjøen Rundt-rennet lørdag 14. februar 2015 

 Det er påmeldt mikslag til Holmenkollstafetten lørdag 9. mai 2015. Så langt har ingen løpere meldt 

sin interesse. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 06/15  Eventuelt  

Utvikling av Kvam Idrettspark. Daglig leder sender purring til kommunen om framdrift i saken.  

 

Kort orientering om arbeidet med Sportslig leder. 

 

 
Møtet ble avsluttet kl 23.15. 

 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 

 


