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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 14. januar 2014, kl 20.00.  

 

Sak 01/14 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 03.12.2013.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/14  Økonomi  

Daglig leder orienterer om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 03/14  Furusjøen Rundt AS (FR AS) 

Jfr. sak 45/13 og 46/13.  

Daglig leder orienterte fra møtet med Innovasjon Norge (IN) og Oppland Fylkeskommune (OFK) mandag 

13. januar.  Representantene fra IN og OFK mente prosjektideen var god og ba Kvam IL om å sette opp et 

møte med OFK, Nord-Fron kommune og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal med tanke på prosjektstøtte. 

De ba videre om at Kvam IL justerer søknaden noe før den sendes til de ovennevnte. IN støtter ikke slike 

prosjekt, men OFK ønsket å bli med i den videre prosessen.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret utsatte vedtaket om å innstille på oppretting av Furusjøen Rundt AS til neste styremøte.  

 

Sak 04/14  Sportslig utvikling av Kvam IL 

Det har i lang tid vært arbeidet med utvikling av FR, og valg av framtidig organisasjonsform. Daglig leder 

har i denne sammenhengen sett på hvordan Kvam IL kan utvikle seg og ta et nytt skritt i forhold til sportslig 

utvikling, og hvordan løse de økende administrative oppgavene i laget. Dersom årsmøtet i Kvam IL vedtar å 

skille ut FR i et eget selskap, så innstilte daglig leder på at Kvam IL øker sin stab med sportslig leder og 

trenerkoordinatorer. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret ber årsmøte om fullmakt til å ansette sportslig leder i idrettslaget. Omfang og varighet må baseres på 

den økonomiske situasjonen i laget.   

 

Sak 05/14  Andre årsmøtesaker 2013 

Årsmøtet er berammet til 20. mars. Det vil bli annonsert på våre hjemmesider og annonse i Dølen.  

 



• 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.  

 

• Daglig leder lager forslag til budsjett basert på innspill fra gruppene og regnskapet for 2013. Ingen 

grupper har kommet med innspill om budsjettønsker.  

 

• Gruppene må levere sine årsmeldinger innen 28. januar 2014.  

 

• Forslag til budsjett og årsmelding gås gjennom og godkjennes av styret på styremøte den 11. mars 

2014. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret foreslår både uendret medlemskontingent og andre avgifter/egenandeler.  

Styreleder fikk i oppgave å spørre aktuelle kandidater til valgkomiteen til neste styremøte. 

 

Sak 06/14 ”Skiltprosjektet” 

Daglig leder orienterte om utviklingen i Skiltprosjektet. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 07/14 Holmenkollstafetten 2014  

Ønsker Kvam IL å stille lag på Holmenkollstafetten 10. mai 2014? 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at det legges ut spørsmål om deltakelse på nettsida. Frist for tilbakemelding er 1. februar. 

 

Sak 08/14  Orienteringssaker 

Seniorlag 2014: 

Orientering fra møte fotballgruppa (senior) 2. januar 2014 

 

Klubbavtalen med G-Sport: 

Gjennomgang av oversikt om uttak av varer, forbruk etc. for 2013 fra G-Sport Vinstra.  

 

Hva skjer framover: 

• Furusjøen Rundt-rennet lørdag 15. februar.  

 

Politiattester 

• Alle gruppene må melde inn til daglig leder om hvem som deltar som trenere og ledere slik at 

Politiattest kan innhentes fra de som ikke har vist fram. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 09/14  Eventuelt  

Tillegg til sak 05/14 

Kvam IL er i dialog med Statens vegvesen om erstatning for Kvam Stadion (gamlebana).  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ber årsmøte om fullmakt til å ferdigforhandle og inngå avtale om erstatning med Statens vegvesen. 

 

 
Møtet ble avsluttet kl 22.20. 

Neste styremøte er 11. mars 2014.  

 

Ole-Petter (ref) 


