
Kvam Idrettslag 

7. januar 2020 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp  

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 7. januar, kl. 19.00.  

 

Sak 01/20 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 03.12.2019.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/20  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 03/20  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla».  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 04/20  Framtidig organisering av KIL/FR  

Utkast til spørreskjema ble gjennomgått og justert 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at daglig leder oversender justert spørreskjema for godkjenning av endelig versjon. Ferdig 

skjema legges på nettsiden med mulighet for elektroniske svar, samt at det sendes sms med link til skjemaet 

til alle i medlemssystemet. 

 

Sak 05/20  Æresmedlemmer 

Vedtak: 

Styret vedtok ingen nye æresmedlemmer i 2020. 

 

Sak 06/20  Spørsmål fra Norges Badminton Forbund 

«Er Kvam idrettslag interessert i å starte opp en badmintongruppe?» 

 
Vedtak: 

Styret vedtok å takke nei til spørsmålet fra Norges Badminton Forbund. 

 

Sak 07/20  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Begynner igjen i uke 2 

• Håndball 

o Damelag i gang i seriespill, samarbeid med Fron HK 

• Fotball 

o Kontakte fotballkretsen om lokal «serie» for dølalag. 



• Ski- og sykkel 

o Basis og skileik i gang. 10-12 stk. på basistrening, 10-15 stk. på skileik. 

o Karusellrenn fra uke 3. 

o Lys i lysløypa på fjellet må sjekkes. 

o Høvringentur søndag 5. april. Bestill 2 busser. 

• Folkehelse 

o Voksentrimmen går som vanlig. 

o Curling eller annen aktivitet for voksentrimmen utpå vinteren. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 08/20  Andre orienteringssaker  

Søknad om prosjekt via Stiftelsen Dam sendes. Søknader skal være forankret i styret. 

 

Det arbeides med ny nettside for Kvam IL. Planlagt lansert 15. januar 2020. 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 09/20  Eventuelt   

Årsberetninger fra hver gruppe sendes til daglig leder innen 01.02.20 

Budsjettønsker sendes til daglig leder innen 20.01.20 

Navn/størrelse på trenere/ledere fra hver gruppe sendes til daglig leder innen 20.01.20 med tanke på 

klubbgensere. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.40 

Neste styremøte er tirsdag 10. mars 2020, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


