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Tilstede  

 Olav Røssum, (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 
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 Fotballgruppa v. Ola Aspeslåen  
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 Allidrett v. Laila Stormorken 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 18. januar kl 20.00. 

 

Sak 01/11 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 07.12.2010. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/11  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 03/11  Låneopptak til betaling av Kvamshallen. 

Under ekstraordinært årsmøte 18. juni 2010 ble Kvamshallen vedtatt realisert etter framlagt budsjett og  

finansieringsplan under årsmøtet.  

 

Finansieringsplanen tilsier låneopptak på inntil kr 729.561,- og bruk av egenkapital på inntil kr 200.000,-. 

Et lån gjøres avdragsfritt de første 4 årene, der Nord-Fron kommune dekker rentekostnadene jfr. sitt vedtak i  

sak 033/10.  

 

De økonomiske retningslinjene i Kvam IL sier følgende om låneopptak, punkt 2.5 i Håndboka:  

Lån: Opptak av lån skal være vedtatt av årsmøtet. Styret kan likevel uten årsmøtets vedtak ta opp kortsiktig  

likviditetslån som står i forhold til den økonomiske virksomhet (budsjettrammer) forutsatt at lånet innfris før  

utløpet av styrets valgperiode. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok låneopptak på kr 729.000,- med avdragsfrihet de første 4 årene, jfr. årsmøtevedtak 18. juni 

2010 om bygging av Kvamshallen og valg av finansieringsmodell. 

 
 



Sak 04/11  Behandling av forslag til disponering av Kvamshallen. 

Styret behandlet forslag fra medlem Ola Røssummoen om disponering av Kvamshallen.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret takker for konstruktivt innspill, og beklager samtidig at det har tatt så lang tid med å gi svar på 

forslaget.  

Styret i Kvam IL har som intensjon at hallen skal kunne brukes til flere ulike aktiviteter, både idrett og andre 

arrangementer. Vi mener hallen også kan brukes til flere ulike aktiviteter med kunstgressdekke. Det er et 

framtidig mål å gå til anskaffelse av egnet dekke til ytterligere aktivitet når dette er økonomisk forsvarlig. Vi 

har allerede fått tilbud på flere typer golv som kan legges oppå kunstgresset.   

Årsmøte i Kvam IL vedtok 18. juni 2010 å realisere hallen, slik innstillingen og budsjettet ble lagt fram 

under møtet. Rett etter årsmøtet ble det inngått kontrakter med kjøp av hall og kunstgress jfr. tilbudene som 

forelå på det tidspunktet. Gresset er produsert og ligger på lager i påvente av legging når frosten er ute av 

bakken. Styret vil med denne bakgrunn ikke vurdere å legge fast dekke i deler av hallen.  

 

Sak 05/11  Henvendelse fra medlem Svein Erik Kamp om lysløypeprosjektet. 

Styret behandlet innspillet fra Svein Erik Kamp 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret takker for innspillene, og tar disse med i det videre planleggingsarbeidet. 

Det har i mange år vært arbeidet med lysløype på Kvamsfjellet. Det er søkt om, og nå innvilget spillemidler 

til utbyggingen med plassering av løype ved Kvamhytta.  

Under styremøte i Kvam IL den 21.09.2010, la prosjektgruppa for lysløypa fram sin tilråding om valg av 

trase ved Kvamhytta.  

Styret i Kvam IL vedtok at skigruppa skulle komme med sin uttalelse til valg av trase på sitt neste 

gruppemøte.  

Skigruppa støttet forslaget til prosjektgruppa, og styret i Kvam vedtok trasevalg under sitt styremøte 

02.11.2010. 

 

Svar på konkrete spørsmål: 

• Parkering: Styret mener det er tilstrekkelig med parkeringsplass ved Kvamhytta til skitreninger i 

regi av Kvam IL. Dersom det skal arrangeres skirenn, må det arbeides med alternative løsninger 

for parkeringsplass. Dette er andre steder ofte løst ved å brøyte ledige areal hos andre grunneiere, 

med varierende gangavstand til stadion.  

• Preparering og drift, dersom Rondablikk Høyfjellshotell forsvinn i dagens form: Det er vanskelig 

for Kvam IL å forutse og forholde seg til hva som vil skje av framtidig drift av Rondablikk og andre 

aktører på Kvamsfjellet. Vi må forholde oss til det vi har oversikt over og slik Kvam IL er driftet i 

dag. Kvam IL baserer mye av sin drift på frivillighet, og det må vi fortsatt basere oss på i framtida. 

Signalene vi har fått fra de som drifter tråkkemaskina i dag, er at denne bør stasjoneres ved 

lysløypa. Dagens ordning om brøyting av fjellveger før jul, vil gjøre lysløypa til den mest aktuelle 

skitraseen for alle på førjulsvinteren. 

• Kvamhytta: Styret mener lysløypa vil gi verdifull markedsføring av Kvamhytta, slik at det kan føre 

til økt utleie av denne. Det har aldri vært intensjonen at økte inntekter fra utleie av hytta skal gå til 

drift av lysløypa. 

• Lysløypa i Idrettsparken: Det har hele tiden vært intensjonen at lysløypa i bygda skal driftes videre, 

og være et godt tilbud til de som ønsker å bruke den. Løypa på fjellet kan gi sikrere snøforhold og 

lengre sesong.  

 

Sak 06/11  Henvendelse fra Fron Ski  

Styret behandlet henvendelsen fra Fron Ski 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret i Kvam IL stiller seg positive til Fron Ski sin satsing, og forespørselen vi mottok.  

Vi ber om å få tilsendt overslag for ”Kostnader smørere/trenere i forbindelse med Spar Cup jr. og NM 

junior”. Det er en forutsetning at alle 5 klubbene bidrar med samme beløp inn i samarbeidet. 

Vi ber samtidig om å få tilsendt årsregnskap for 2010 og budsjett/stipulert kostnadsoverslag for 2011 for 

Fron Ski.   

 

Sak 07/11  Årsmøte 2010 

Daglig leder orienterte om årsmøtet som er berammet til 15. februar.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 



Sak 08/11  Furusjøen Rundt-trippelen  

Daglig leder orienterte om arbeidet som skjer rundt satsingen på Furusjøen Rundt-trippelen.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 09/11  Eventuelt  

Daglig leder la fram forslag om å opprette en Folkehelsegruppe/Trimgruppe som kan legge til rette for økt 

lavterskelaktivitet som stirydding, utgivelse av kart med turstier i bygda og lignende.  

Styret stilte seg positive til ideen, og daglig leder setter i gang arbeidet med å finne aktuelle personer til å 

dra arbeidet i gang. 

 

Daglig leder orienterte om arbeid med klubbaviser. Avisene har blitt tatt godt i mot av mange i bygda. 

Arbeidet med dem tar imidlertid svært lang tid da det involverer mange personer som bidrar på fritida si. 

Utgivelsene krever også nødvendig programvare og utstyr. Kostnadene for avisene ligger på ca kr 35.000,- 

pr år, og det tar minimum 2-3 måneder fra arbeidet startes til avisen er ute hos medlemmene. Avisa blir 

derfor ikke en nyhetsformidler. Vår nettside er daglig oppdatert med nyheter, og vi har som mål å lansere 

nye nettsider i løpet av året. Daglig leder foreslo å satse på oppbyggingen av ny nettside og utgivelse av små 

klubbaviser ved behov for å nå de som ikke er på nett. 

 

 

Møtet ble hevet kl 23.20 

 

Neste styremøte er berammet til tirsdag 8. februar 2011 kl 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


