
 

 

Kvam Idrettslag 

 

          14. januar 2009.  

Tilstede  

 Olav Røssum, (leder)   

Tone Sidsel Sanden (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Jan Tore Kamp (vara) 

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Skigruppa v. Lisa Rustli fram til kl 20.45 og Torunn Sigstad 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

 Forfall: 

 Irene Østli (Fotball) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Anja Solberg (Allidrett) 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

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

 

 

Sak 01/09 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 09.12.2008 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/09  Jubileumsåret 

Daglig leder orienterte om arbeidet som er gjort i forhold til jubileumsarrangementene. 

Følgende 4 arrangementer var bestemt gjennomført: 

1. Aktivitetsdag i Kvam Idrettspark, lørdag 14. februar kl 12.00. Ansvarlige er Allidrett- og 

Skigruppa. 

2. Jubileumsfest i Kvam bygdahus, lørdag 7. mars. Ansvarlige Olav Røssum, Tone Sidsel Sanden, 

Ingvild Selfors, Jo Røssummoen, Åge Lillesandbu, Jan Peder Østlie. Bygdahuset er bestilt og 

tilgjengelig fra fredag, Håkon Sveen har takket ja til forespørsel om underholdning. 

3. Furusjøen Rundt, søndag 15. mars. Ansvarlige er Skigruppa. 

4. Serieåpning 5. divisjon, fredag 1. mai. Ansvarlige er Fotballgruppa. 

 

Styreleder kom med forslag om å flytte jubileumsfesten fra 7. mars til en lørdag i oktober grunnet veldig tett 

program hos Ski- og Håndballgruppa.  

Daglig leder lager et eget jubileumsprogram som sendes ut til alle husstander i Kvam. Daglig leder har også 

engasjert Anne Lise Haadem til å lage en jubileumsbanner/plakat som kan benyttes ved alle arrangementene. 

Det er også laget en jubileumslogo som skal brukes på nettsiden, i klubbavisene og den øvrige 

markedsføringen/informasjonen gjennom året.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Allidrett- og Skigruppa har ansvaret for Aktivitetsdagen, Skigruppa har ansvaret for arrangering av 

Furusjøen Rundt og Fotballgruppa har ansvaret for 1. mai-arrangementet. Gruppene må sørge for god og 

tidlig markedsføring av arrangementene de har ansvar for. 

Styret vedtok å flytte jubileumsfesten til oktober. Daglig leder sjekker ut med Håkon Sveen hvilken lørdag 

han er ledig. Ingvild ble oppnevnt som ansvarlig for komiteen som er nedsatt for jubileumsfesten, daglig 

leder oversender dokumentasjonen som foreligger fra forarbeidet. 

 

Sak 03/09  Kvamhytta 

Daglig leder orienterte om arbeidet med overtakelsen av Kvamhytta. 

Verditaksten av Kvamhytta ble satt til kr 750.000,-. 

Daglig leder har avvist kravet fra FAU hvor de ber om halvparten av innestående på Kvamhytta sine kontoer 

med henvisning til punkt 3 i avtalen hvor FAU fraskriver seg alle økonomiske retter og plikter for hytta. 

Kvam IL har innhentet nødvendige papirer og underskrifter for overtakelsen. FAU arbeider med dette nå. 

Avtale og skjøte må først sendes Opplysningsvesenets fond v/Statskog for godkjenning av 

eiendomsovertakelse på den festede grunnen. Når dette er i orden må skjøte og avtale sendes Statens 

Kartverk for tinglysning. 

 



Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 04/09  Årsmøte  

Årsmøte er berammet til tirsdag 17. februar kl 19.00. Grunnet kollisjon med kommunestyret så foreslo 

styreleder at årsmøte flyttes til torsdag 19. februar kl 19.00. 

Innkallingen legges også ut på nettsiden i uke 3. Valgkomiteen er satt i arbeid. Daglig leder ber gruppene 

om å skrive årsmeldinger og levere disse innen 3. februar. 

Daglig leder har laget forslag til budsjett for alle gruppene og distribuerte dette under møtet. 

Vedtak av Norges Idrettsforbund sitt lovverk bør skje på årsmøte. Dette kreves blant annet for å bli registrert 

i Frivillighetsregisteret.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret flyttet årsmøtet til torsdag 19. februar kl 19.00.  

Gruppene leverer årsmelding innen 3. februar og gir tilbakemelding på budsjettforslaget innen 20. januar. 

 

Sak 05/09  Økonomi/Budsjett  

Daglig leder orienterte om laget sin økonomiske status. 

Daglig leder er i gang med budsjettarbeidet for 2009. 

I budsjettet er det tatt høyde for fortsatt engasjement av vaktmester, renholder og Utviklingskoordinator  

Fotball. Daglig leder ba om råd om hvordan regnskapet til Fron Ski skal føres. 

 

Innstilling: 

Styret godkjente orienteringen. Styret ba videre om at Fron Ski inngår i Kvam IL sitt regnskap og at 

regnskapskontoret skriver en kommentar om dette i sin årsmelding. 

 

Sak 06/09  Samarbeid mellom gruppene  

Daglig leder har blitt kontaktet av rundt 10 personer etter at informasjonen om vinterens karusellrenn ble 

delt ut 6. januar. Nesten samtlige tok kontakt pga at de synes at vi bør unngå kollisjon mellom karusellrenn 

og fotballtreninger på torsdager. Etter erfaringer fra første karusellrenn foreslo daglig leder at 

karusellrennene flyttes til mandager og at skigruppa lager og sender ut en ny oversikt over rennene i vinter. 

Det har også kommet inn reaksjoner på at det er startet opp ”ballbasert aktivitet” for 2002-modellene i 

bygdahuset på mandager. Styret foreslo at trener for 2002-modellene Geir Inge Krok, leder for Allidrett 

Anja Solberg og Sportslig leder for Fotball Knut Håvard Meldal setter seg sammen og finner en løsning på 

hvordan dette skal håndteres. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Karusellrennene flyttes til mandager. Skigruppa lager ny oversikt og sender ut. 

Styret ba om at trener for 2002-modellene Geir Inge Krok, leder for Allidrett Anja Solberg og Sportslig 

leder for Fotball Knut Håvard Meldal setter seg sammen og finner en løsning på ballaktiviteten på 

mandager. Styret ba om at denne aktiviteten ikke gjennomføres de mandager det blir karusellrenn.  

 

Sak 07/09  Eventuelt  

Forslag om at styremøte 5. mai går ut pga en hektisk periode for styreleder. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styremøtet 5. mai går ut av planen. 

 

Daglig leder orienterte om at det nå er sendt ut ny tilbudsforespørsel til 10 halleverandører. Svarfrist er satt 

til 12. februar. 

 

Daglig leder orienterte kort om at det jobbes med å lansere idretts-SFO fra høsten av. 

 

Daglig leder er bortreist på ferie i perioden 26.01.-02.02.09. 

 

Vi minner om neste styremøte som er tirsdag 10. februar kl 20.00. Her skal årsmøtepapirene godkjennes. 

 

 

-------------------- 

Møtet ble hevet kl 22.00 

Ole-Petter Brendstuen 

(ref) 


