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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, torsdag 5. januar kl 20.00. 

 

 

Sak 01/12 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 29.11.2011.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/12  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 03/12  Årsmøte 2011 

Styreleder orienterte om årsmøtet som er berammet til 21. februar.  

Det vil bli annonsert i avis og på våre hjemmesider.  

 

• Ski- og Sykkelgruppa foreslår at sine grupper slås sammen til en gruppe, og at friidrettsgruppa også 

går inn i samme nye gruppe. Friidrettsgruppa ble opprettet for å kunne arrangere Furusjøen Rundt-

løpet, og har ellers ingen aktivitet. Disse gruppene har stort potensial for treningssamarbeid, og 

laget kan få samlet ressursene til en styrking av en felles gruppe. En felles gruppe vil også dekke 

idrettene som Furusjøen Rundt-trippelen består av.  

 

• Jfr. Basis-lovnorm for Kvam IL: 

§4 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre 

avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 

 

• §16 Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter 

innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige 

tillitsverv som skal velges på årsmøtet.  
 

• Styret skal komme med forslag til årsmøte om hvordan Kvamshallen skal føres i lagets regnskap. 

 

• Daglig leder lager forslag til budsjett basert på innspill fra gruppene og regnskapet for 2011, som 

presenteres på styremøte den 09.02.2012.  

 

• Gruppene må levere sine årsmeldinger innen 28. januar 2012.  

 

Vedtak (enstemmig): 

• Styret foreslår til årsmøte at Ski-, Sykkel- og Friidrettsgruppa slås sammen til en felles gruppe. 

Styret foreslår til årsmøte at navn på den nye gruppa blir Kvam IL Ski- og Sykkelgruppe.  



• Styret foreslår til årsmøte ny medlemskontingent for 2012:  

Familiekontingent kr 250,-.  

Enkeltmedlemskap kr 100,-.  

Styret forslår til årsmøte at treningsavgift for fotball og håndball over 18 år settes til kr 800,- pr. år. 

Styret foreslår til årsmøte at det ikke kreves treningsavgift for barn og ungdom under 18 år.  

• Styret innstiller på ny kandidat til valgkomiteen på neste styremøte. I henhold til lagets praksis, 

skal kandidaten være spurt på forhånd og takket ja til å stå som kandidat til årsmøtet.  

• Styret vedtok å fastsette verdien på Kvamshallen på neste styremøte. 

 

  
Sak 04/12  Leder/trenersamling - Klubbutviklingskurs 

Styreleder orienterte om klubbutviklingskurset i regi av Oppland Idrettskrets v/Elin Synnøve Solberg 

12.01.2012 kl 18.00-22.00. 

Basert på påmeldingen vedtar styret hvor kurset skal avholdes, og hvilken bevertning det skal være. 

Det forventes at hele styret og at minimum lederne av undergruppene deltar på samlingen, helst alle 

gruppemedlemmer. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at klubbutviklingskurset arrangeres i klubbhuset. Bevertning til kurset blir pizza og kaffe/brus.  

 

Sak 05/12  Aktivitetsgulv i Kvamshallen  

Styreleder orienterte om at Kvam IL har fått tilsagn om støtte på kr 370.000,- fra Gjensidigestiftelsen til  

innkjøp av 800 kvm aktivitetsgulv i Kvamshallen.  

Daglig leder ba styret komme med innspill til arbeidet framover.  

Hvordan skal gulvet plasseres for å få utnyttet plassen best mulig og hvilke type gulv vil passe oss best.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at vi går videre med å innhente tilbud fra aktuelle leverandører og finne lagringsplass til 

golvet.  

 

Sak 06/12  Kvam IL sitt engasjement under Countryfestivalen  

Styreleder orienterte om avslag på vår søknad om NorgesCup Terreng Maraton 2012 for Furusjøen Rundt-

rittet, og at valgte dato for Furusjøen Rundt-rittet ikke kolliderer med årets Country Music Festival Vinstra.  

Daglig leder mener vi bør ta på oss de faste arbeidsoppgavene med grill og butikk under festivalen, men at 

bemanningen kan reduseres noe.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at vi går videre med vår deltakelse under Country Music Festival Vinstra, og at bemanningen  

reduseres noe i forhold til 2011. Vaktledere ansvarliggjøres i forhold til å sikre nok folk på sine vakter. 

 

Sak 07/12 Idretts-SFO 

Daglig leder orienterte om driften og deltakerantallet ved Idretts-SFO.  

Slik det ligger an med antall deltakere pr i dag, så vil ordningen gå med underskudd gjennom våren 2012.  

Daglig leder foreslo at vi opprettholder tilbudet på dagens nivå med to ansatte ut hele skoleåret, og at vi tar  

en ny evaluering av ordningen ved neste påmeldingsfrist.  

 

Vedtak (enstemmig):  

Styret vedtok at Idretts-SFO holdes på dagens nivå ut skoleåret, og at det tas en evaluering om videre drift  

basert på antall påmeldte for skoleåret 2012/13. 

 

Sak 08/12 Tilstelning for dugnadsgjengen for Kvamshallen 

Styreleder orienterte om tilstelning/fest for de som arbeidet dugnad på Kvamshallen. Tilstelningen er 

etterlyst fra enkelte av de som bidro med arbeid. Totalt deltok 95 personer på dugnadsarbeid. 

Daglig leder har innhentet tilbud på mat og drikke hos Vertshuset Sinclair, som foreslår:  

• peppergryte m/ ris 

• 3 enheter øl/vin 

• 1 kaffe/cognac 

• enkel oppdekking  

• Pris kr 500,- pr pers 

Det er vanskelig å anslå hvor mange som vil melde seg på/delta på en slik tilstelning, men det vil uansett 

medføre en kostnad som må budsjetteres. 



 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok tilstelning/fest for dugnadsaktører fra byggingen av Kvamshallen. Festen legges til Vertshuset 

Sinclair i løpet av mars. Eventuelle ledsagere betaler selv. 

 

Sak 09/12  Orienteringssaker 

Daglig leder orienterte om vedtak i Nord-Fron kommune. 

Spillemidler og midler til anlegg: 

Utvalg til helse-, oppvekst- og kultursaker i Nord-Fron kommune (HOK) har vedtatt følgende prioritert 

utbyggingsprogram for idrettsanlegg:  

 

1. Kvam idrettslag – lysløype på Kvamsfjellet 

”Gjennom tidligare utbyggingsprogram har anlegget fått tilsagn om slike tilskot fra anleggsmidla; kr 

100.000,- i 2009, kr 100.000,- i 2010 og kr 100.000,- i 2011.  

I tillegg er det løyvd kr 400.000,- i kommunen sitt driftsbudsjett for 2010, jf. KS-sak 064/09. 

For at idrettslaget skal koma i gang med bygging av lysløypa, er det vedteke at kommunen skal 

forskottere utbetaling frå spelemiddelordninga, jf. KS-sak 064/09.” 

 

3. Kvam idrettslag – rehabilitering av grasbane (hovedbane) i Kvam Idrettspark. 

”Anlegget ligg inne i gjeldande utbyggingsprogram. Anlegget får kommunal støtte i 2015 med kr 

222.000,-.” 

 

Ny nettside til Kvam IL: 

Daglig leder orienterte om arbeidet med ny nettside til Kvam IL, som Abaris Consulting v/Lars Tungen er 

ansvarlig for, og ba om innspill til hva styret ønsker skal være med på sidene. 

Dere kan følge utviklingen her; http://kvamil.abaris.no/ 

 

Møtet ble hevet kl 22.38 

 
Neste styremøte er torsdag 9. februar. Dette er det siste styremøte før årsmøte, så viktig at alle møter  

og får signert årsmeldingen. 

 

 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

http://kvamil.abaris.no/

