
REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG,  

TORSDAG 15. JANUAR 2004. 

 

Til stede: 

Margit Sletten 

Knut Håvard Meldal 

Mai-Britt Øybrekken 

Anne Lise Haadem 

Ole-Petter Brendstuen 

Forfall:  

Hege Meldal 

Olav Røssum 

Gro Brendstuen 

Torolf Hagen 

 

 

 

Sak 01/04: Forberedelse av årsmøte. 

 

Styret gjorde følgende vedtak: 

Årsmøte blir avholdt i Klubbhuset tirsdag 27. januar kl 19.00. 

Ole-Petter sørger for at det er kjøpt inn brus og kaffe. Mai-Britt baker 

kake og setter på kaffen til møtet starter. 

Margit skriver årsmelding og sakliste. 

Undergruppene leverte sine årsmeldinger under møtet. Knut Håvard må 

sende over årsmelding fra Fotballgruppa. 

Ole-Petter samler sammen budsjetter og gruppene sine årsmeldinger og 

overleverer dem samlet til Margit. 

 

 

Sak 02/04: Status fremdrift i saken ”søknad om spillemidler” i 2004. 

 

Styret gjorde følgende vedtak: 

KIL har fått veldig kort frist til å utarbeide endelig kostnadsoverslag og 

framskaffe nødvendig dokumentasjon som trengs til den endelige 

søknaden. Ole-Petter får tak i kopi av skjøte fra Nord-Gudbrandsdal 

Tingrett. Arbeidsgruppe for prosjektet må på plass raskt. Ole-Petter spør 

John Petter Teigen om han kan tenke seg denne oppgaven. Videre arbeid 

med gruppa tas etter denne forespørselen. 

Margit vil fungere som en kontaktperson og videreformidle nødvendig 

informasjon i startfasen. 

 

 



Sak 03/04: Leieavtalen med Fron Fotballklubb for vår/høst 2004. 

 

Styret gjorde følgende vedtak: 

Det gjøres noen små endringer i avtalen. Fron FK blir fakturert hele leien 

når Gamlebana brukes til kamper. Gro og Ole-Petter sjekker hva 

driftsutgiftene utgjorde for sesongen 2003 og eventuelt justerer prisene. 

 

Ole-Petter sørger også for annonsering av Gamlebana slik at vi får til økt 

utleie på vårparten.  
 

 
Sak 04/04: Forsikringslisens 2004 for individ/lag. 

 

Styret gjorde følgende vedtak: 

Ole-Petter sjekker gangen i forsikringsordningene for idrettslaget. 

 

Margit ba Ole-Petter sjekke om det er endringer i basislovnormen for 

Norges Idrettsforbund. 

 

 

Sak 05/04: Daglig leder: videre innspill/diskusjoner på arbeids- og 

ansvarsområde. 

 

Ole-Petter presenterte kort det arbeidet som er satt i gang. Det dreier seg 

om sponsorinnhenting, dugnadsarbeid i klubbhuset samt en del 

administrative oppgaver som medlemsregister, ny rodeinndeling samt 

arbeid med ny Klubbavis. 

Det jobbes nå med å få på plass en utstyrsavtale som vil gjelde hele laget 

og lagets medlemmer. 

Vi vil jobbe for å få flest mulig til å ta leder-, trener-, dommerkurs for å 

styrke aktivitetene. Ole-Petter ba undergruppene komme med innspill på 

hva de trenger av hjelp. Han kan kontaktes på telefon 61 29 43 28 eller 

mobil 907 78 999. 

 


