
Tilstede:  

 Olav Røssum 

 Ingvild Selfors 

 Knut Håvard Meldal, (fotball) 

 Mai-Britt Øybrekken, (handball) 

 Frank Jensvoll, (ski og tur-orientering) 

 Ole-Petter Brendstuen, (dagleg leiar) 

Forfall: 

 Gro F. Brendstuen 

 Tone S. Sanden 

 Hege Meldal, (allidrett) 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 
 

Møte i klubbhuset tirsdag 25. januar kl. 19.00. 

 

Sak 01/05 

Innkomne saker til årsmøtet 1. februar. 

• Ingen saker kommet inn etter annonsering av årsmøte.  

 

Sak 02/05 

Orientering om tilsetjing av dagleg leiar. 

• Olav orienterte om at Ole-Petter Brendstuen har fått forlenget avtale som daglig leder 

fram til 31. mars 2005. Årsaken til at dette tidspunktet er valgt er at det nye styret dermed 

får mulighet til å gjøre seg opp en mening om ordningen skal fortsette. 

 

Sak 03/054 

Økonomiske oversikter. 

• Daglig leder la fram regnskapet for 2004. Dette viser et overskudd på kr 30.995,-. 

Bankinnskudd ved årsskiftet var kr 552.418,-. Laget har en solid økonomi i følge Sør-Fron 

regnskapskontor. 

 

Sak 04/05 

Førebuing til årsmøtet. 

• Daglig leder la fram forslag til sakliste og vedlegg til årsmøtet. Punkt 6 på saklista 

vedrørende ny Håndbok legges til punkt 9 vedrørende organisasjonsplan. Håndboka 

presenteres som en orienteringssak på årsmøte. Styret vil beholde fleksibiliteten i kunne 

endre håndboka gjennom året og ikke være avhengig av årsmøtet. Styret synes dette er 

naturlig da håndboka inneholder retningslinjer for den daglige driften. Organisasjonskart 

for 2004 legges ved. 

• Kun totalbudsjett og totalregnskap for idrettslaget legges med i årsmøtepapirene. 

Gruppebudsjett og grupperegnskap gjøres tilgjengelig i ett eksemplar på årsmøtet. Det 

samme gjelder basis lovnorm. 

• Olav kontakter representantene for Kvamhytta angående årsmelding og godkjent regnskap 

for sist år. Dette må legges med årsmøtepapirene. 

• Alle i styret og daglig leder må gjøre det de kan for å få flest mulig til å komme på 

årsmøte tirsdag 1. februar kl 19.00. 

 

Sak 05/05 

Eventuelt. 

• Daglig leder viste fram de nye klubbluene som nå har kommet. Disse koster kr 100,- pr 

stk. 

• Daglig leder orienterte om spørreskjemaet angående Countryfestivalen som er sendt ut til 

foreldre av aktive barn. 

 

Ref: Ole-Petter Brendstuen 

 


