
 

Kvam Idrettslag 

15. januar 2013 

Tilstede: 

 Ola Aspeslåen, styreleder 

 Ingvild Selfors, (styremedlem), kl 20.30 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg, kl 20.30 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall: 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 15. januar kl 20.00.  

 

Nord-Fron Idrettsråd v/Vidar Lillebråten og representant fra SpareBank 1 Gudbrandsdal var invitert  

til møtet, men meldte avbud. 

 

Sak 01/13 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 29.11.2011.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/13  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 03/13  Årsmøte 2012 

Årsmøtet er berammet til 12. mars. Det vil bli annonsert minimum på våre hjemmesider.  

 

• På sist styremøte vedtok styret å fremme for årsmøte forslag om at Turorienteringen og 

Voksentrimmen blir en del av Folkehelsegruppa. Videre at Folkehelsegruppa velges på kommende 

årsmøte og at leder av gruppa går inn i styret i Kvam IL.  

 

• 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 2012, som 

presenteres på styremøte den 04.03.2013.  

 

• Gruppene må levere sine årsmeldinger innen 28. januar 2013.  

 

Vedtak (enstemmig): 

• Styret vedtok å foreslå overfor årsmøtet å holde medlemskontingenten uforandret i 2013.  

• Styret vedtok videre å foreslå følgende treningsavgifter som dekker alle idretter; 

o 13-14 år, kr 500,-  

o 15-17 år, kr 800,- 

o Over 18 år, kr 1.000,- 

o A-lagsspillere over 18 år dekker i tillegg egen forsikringslisens, kr 600,- pr. spiller 

o Voksetrimmen og Old Girls håndball betaler egenandeler pr. trening som dekker halleie. 

o Hver gruppe har ansvar for å rapportere inn aktive utøvere til administrasjonen. 



• Styret arbeider videre med å finne ny kandidat til valgkomiteen, jfr. §16.  

 

  
Sak 04/13  Fornyelse av avtale med leverandør av sportsutstyr 

Daglig leder hadde etter fullmakt fra styret inngått fornyet klubbavtale med G-Sport Vinstra. Avtalen gjelder 

foreløpig kun for Kvam IL og ikke Furusjøen Rundt. Vi venter på svar fra Gresvig sentralt om de blir med 

som samarbeidspartner med Furusjøen Rundt. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok ny klubbavtale med G-Sport Vinstra for perioden 2013-2015. 

 

Sak 05/13  Lysløype på Kvamsfjellet  

Etter innspill fra medlem i Skigruppa, ba daglig leder om at Skigruppa avklarer sitt ønske om å bygge ny  

lysløype ved Kvamhytta. Daglig leder har ikke mottatt referat fra møte i Skigruppa, så innstilling til videre  

arbeid og engasjement er ikke avklart. Dersom det skal gjøres endringer i forhold til realisering av lysløypa,  

så må saken opp under årsmøtet. Skigruppa la fram sitt syn på saken under styremøtet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Lisa og Ola A tar møte med prosjektgruppa for videre framdrift. 

 

Sak 06/13  Avtale mellom KIL og RKT  

KIL ga før jul svar om at vi kan inngå årlig avtale med RKT til en verdi av kr 25.000,- for andeler og 

kjøring av traseer til FR-rennet. RKT hadde styremøte i romjula. De opprettholder sitt ”krav” på kr 30.500,-. 

pr. år. Samtidig signaliserer de at de kommer tilbake til vår forespørsel om bidrag til ”Skiltprosjektet”. 

KIL har utfordret RKT til å delta på restfinansiering av ”Skiltprosjektet”, se under Orienteringssaker, med kr 

25.000,- pr. år i 2013 og 2014. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at avtale på kr 30.500,- for andeler (kr 12.500,-) og løypekjøring (kr 18.000,-) inngås.  

Samtidig oppfordrer Kvam IL at RKT går inn i ”Skiltprosjektet” med kr 25.000,- pr. år i 2013 og 2014.  

 

Sak 07/13  Orienteringssaker 

Endring av vedtak i naturskadesaken etter flommen 10.06.2011: 

Ankenemnda over styret for Statens naturskadefond, har gitt oss medhold i at fotballbaner og veger i Kvam 

Idrettspark kan betraktes som selvstendige skadeobjekter, og at vi derfor er reelle eiere av opparbeidet 

fotballbane og veger, men ikke den underliggende grunnen. Ankenemnda har videre gitt oss medhold i vårt 

krav på naturskadeerstatning hva gjelder skader på den av idrettslagets opparbeidede fotballbane og veg. 

Nemnda har ikke tatt stilling til om erstatning kan nektes eller avkortes etter naturskadeloven §11. Saken er 

oversendt Styret i naturskadefondet for endelig fastsetting av erstatning. De har sitt neste styremøte 

12.02.13.  

 

Støtte til ”Skiltprosjekt” 

Gjensidigestiftelsen ga før jul beskjed om at de støtter vårt ”Skiltprosjekt” med kr 520.000,-. Prosjektet har 

en kostnadsramme på kr 630.00,-, og vil gå over to år i perioden 2013/14. Målet er å skilte traseer i Kvam 

og på Kvamsfjellet etter standarden til Innovativ Fjellturisme. I tillegg til skilting, skal det utvikles trykte og 

digitale kart, samt at nettsiden til Kvam IL skal gi opplysninger om ruter og steder som skiltene henviser til. 

Brukerne av traseene skal kunne få opp nødvendig informasjon på sine mobiltelefoner undervegs ved hjelp 

av QR-koder på skiltene. Prosjektet har oppstart 1. mars, og det må opprettes flere delprosjekter. Rondane 

Kvamsfjellet Turløypelag, velforeninger og andre interesser på fjellet, er utfordret til å bidra til å dekke de 

resterende kostnader i prosjektet. 

 

Sak 08/13  Eventuelt  

1. Ønske mottatt via Facebook 14.12.12 



 
 

 

 

Svar til Elin og Idar fra daglig leder 14.12.12: 

Hei Elin og Idar 

Fant denne på Facebooksida mi i dag. 

Ettersom det gjelder ”jobb”, så svarer jeg via e-post og ikke min private FB-side 

 

Takk for innspill og ønske! 

Kvam IL er glade for slik engasjement, og tar alle slike ønsker seriøst. De behandles de på følgende måte: 

• Styret i KIL får innspillet, neste styremøte er 15.01.13 

• Styret trenger helt sikkert mer informasjon om hva som tenkes rundt ”en barnegruppe med turn”. 

Jeg trenger det i hvert fall for å informere styret, slik som; 

o Type aktivitet, er dette i tillegg til Allidrett, eller kan aktiviteten inngå som et av flere 

tilbud gjennom denne gruppa? 

o Aldersgrupper? 

o Utstyrsbehov og derav økonomi med budsjett og finansiering? (dette kan komme senere, 

men før en eventuell oppstart og vedtak av årsmøtet) 

o Hvem vil delta i gruppa/”styret”? – gruppeledere sitter også i hovedstyret til KIL 

o Hvem vil være instruktør(er)? 

o Etc. 

 

Styret i KIL har vedtatt at våre idretter har ”egne” dager for aktivitet til de minste (under 10 år) 

• Mandag – ski 

• Tirsdag – håndball 

• Onsdag – allidrett (skolemusikk) 

• Torsdag – fotball 

• Fredag – voksenaktivitet, ledig pr i dag for de minste 

• Helgene – ledige, bortsette fra en del arrangementer 

 

Dersom det tenkes en ny gruppe/idrett, så må følgende på plass dersom styret vedtar å starte opp: 

• Beskjed til valgkomiteen som skaffer personer til de ulike gruppene, og som i sin tur velges på 

årsmøtet 

• Årsmøtet er berammet til 12. mars 2013, så det kan gå allerede fra kommende årsmøte 

• Den valgte gruppen får da ansvar for å lage innhold til aktiviteten, skaffe instruktører, finne 

treningstid etc. 

• Opprette medlemskap i Norges Gymnastikk- og Turnforbund for å kunne drive aktiviteten - 

http://www.gymogturn.no/barn/Sider/Barnforside.aspx  

 

For å vise at opprettelse av nye grupper er fullt mulig, så vises det til hva som er startet opp de siste årene; 

• Furusjøen Rundt  - egen valgt gruppe 

• Sykkel – egen valgt gruppe, nå sammen med Skigruppa 

• Folkehelse – skal velges på kommende årsmøte 

 

Disse ønskene har styret gitt andre svar på de siste årene, ofte basert på at naboklubber har gode tilbud 

allerede; 

• Orientering/Skiskyting – tilbud gis gjennom Tormod Skilag 

• Svømming – tilbud gis gjennom Fron svømmeklubb 

• Skøyter – tilbud gis gjennom skøytegruppa på Sør-Fron 

• Beachvolleyball – sagt nei til 

• Gjelder også noen andre ønsker 

http://www.gymogturn.no/barn/Sider/Barnforside.aspx


 

Fint om jeg får en tilbakemelding på hva dere ser for dere av aktivitet og hvordan den bør organiseres, så tas 

det med til styret på nyåret. 

 

Kopi til styreleder i KIL, Ola Aspeslåen 

Med vennlig hilsen 

Ole-Petter Brendstuen 

 
Nytt svar fra Elin 08.01.13 

Jeg har ikke gjort meg opp noen tanker om hvordan dette bør organiseres, men det er et faktum at et slikt 

tilbud finnes ikke i regionene nord- og midt-gudbrandsdal. Har fått opplysning så langt om at det finnes på 

Tretten. Jeg er også kjent med at det er flere som kunne tenke seg et slikt tilbud. 

Ser for meg at det kan være for alderen 5-12 år? I så fall blir det kanskje utfordring mht. å tenke 

kombinasjon med allidrett? 

Spørsmålet blir om det er mulig å skaffe kompetent instruktør. 

Kanskje kan Tretten IL kontaktes for å utveksle erfaring med tilbudet? 

Mvh Elin 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret setter stor pris på initiativet. Kvam IL har ikke kapasitet med dagens tillitsvalgte til å starte opp ny 

aktivitet. Dersom flere melder sin interesse for forslaget og ønsker å delta i ei gruppe som arbeider fram 

tilbudet og gjennomføringen av dette, så stiller styret seg positiv til å vurdere forslaget på nytt. 

 

2. Toalettvogn til våre arrangementer 

Bjarne Weikle har hjulpet oss med å innhente tilbud om kjøp/leasing av toalettvogn og dusjvogn til våre 

arrangementer, spesielt Furusjøen Rundt. 

Vi scorer dårligst på ”sanitære forhold” i evalueringene av FR, og må gjøre noen grep for å forbedre dette. 

Spesielt med tanke på at vi har fått tildelt NorgesCup for rittet til sommeren. 

Tilbudet for vogn med 10 toaletter og 6 urinaler er på kr 229.400,- eks. mva. og for dusjvogn med 8-10 

dusjer kr 268.800,- eks. mva. 

Det er spesielt toalettilbud som må forbedres og prioriteres.  

Dagens løsning hvor vi leier mobile toaletter fra Countryfestivalen med tilsvarende antall toaletter (16) vil gi 

følgende kostnad etter at markedspriser er innført: kr 1.200,- pr stk x 16 stk x 3 årlige arrangementer, kr 

57.600,- pr år. I løpet av 5 år vil det gi samme pris i leie som innkjøp av egen vogn. 

Egen vogn kan i tillegg leies ut til andre arrangører, samt brukes på andre arrangementer enn FR. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Ola Aspeslåen sjekker opp alternative vogner. Styret ga videre fullmakt til at laget kjøper 

inn egnet toalettvogn.  

 

 

Møtet hevet kl 23.30 

 
Ole-Petter Brendstuen (ref) 


