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Forfall 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, onsdag 20. januar, kl. 19.00. 

 

Sak 01/10 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 08.12.2009 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/10  Årsmøte 2009 

Daglig leder orienterte om årsmøtet som er berammet til 16. februar. Annonse for årsmøte stod i GD 16. 

januar, samt at innkalling ble lagt ut på våre hjemmesider 11. januar.  

 

Daglig leder sender fjorårets årsmelding for allidrett til Heidi. Denne kan brukes til hjelp til årets levering. 

 

Valgkomiteen har gitt tilbakemelding på at de er i rute med å fylle ledige verv, inklusiv oppstart av 

sykkelgruppe. Daglig leder spør vaktmester og renholder om de kan velges inn i gruppa rundt Kvamhytta. 

Styret diskuterte om leieprisen på Kvamhytta skal endres. Det kom forslag på kr 2.500,- og kr 2.700,- pr. 

døgn for leie, medlemsrabatt tilpasses prisen som vedtas. 

 

Styret diskuterte nivå på medlemskontingent og om det kan være aktuelt å innføre aktivitetsavgift. Dette 

med bakgrunn i planlagt utbygging og drift av lysløype på Kvamsfjellet, samt ønske om å få reist plasthall. 

Begge disse utbyggingene vil føre til økte driftskostnader for laget. Sist års vedlikeholds- og 

utbedringsarbeider viste også at vi har små ressurser til slikt arbeid. Daglig leder presenterte regnskapet for 

2009. Regnskapet er ikke revidert enda. Daglig leder lager forslag til budsjett basert på regnskapet for 2009., 

som legges fram på neste styremøte. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

Gruppene må levere sine årsmeldinger innen 31. januar. Årsmeldingene sendes elektronisk til 

post@kvamil.no 

Styret vedtok følgende innstilling til årsmøtet: uforandret medlemskontingent, og ingen innføring av 

aktivitetsavgift. 

 

Daglig leder budsjetterer med prisendring i utleiesatsene på Kvamhytta.  

 

Gruppelederne fikk i oppgave å starte en diskusjon rundt aktivitetsavgift med tanke på realisering av 

lysløype, og planene om hall i Idrettsparken. Gruppene diskuterer også hvordan vi skal få folk til å stille på 

dugnader. Gruppelederne gir tilbakemelding til daglig leder på disse to punktene innen 1. april 2010. 

 

Sak 03/10  Invitasjon om deltakelse i ny svømmeklubb  

Kvam IL har blitt invitert av Sør-Fron IL til å bli med i opprettelsen av en ny svømmeklubb.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret viser til vedtak fra lignende invitasjoner tidligere (jfr. orientering), og takker nei til at Kvam IL blir 

med i en ny svømmeklubb. Styret oppfordrer lagets interesserte medlemmer om selv å ta kontakt med den 

eventuelt nyopprettede klubben for medlemskap. Kvam IL vil også være behjelpelige med og markedsføre 

tilbudet til våre medlemmer. 

 

mailto:post@kvamil.no


Sak 04/10  Furusjøen Rundt 

Daglig leder orienterte om det videre arbeidet som er utført i forhold til Furusjøen Rundt-rennet 2010 og 

lanseringen av en ”trippel”. Organisasjonsmodellen for vinterens renn ble gått gjennom.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 05/10  Økonomi og budsjett 

Daglig leder orienterte om økonomisk status. Det foreløpige regnskapet for 2009 ble gått gjennom. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 06/10  Leder- og klubbutvikling  

Klubbutviklingskurset er avtalt til 9. og 10. april. Vi bruker Kvamhytta til kurset, så sant det ikke blir flere  

påmeldte enn det er plass til. Kursholder blir Odd Refsdal fra Indre Østland Fotballkrets. 

Det er viktig at gruppene markedsfører kurset til sine trenere og ledere.  

Dersom det er ønsker for tema som skal arbeides med under møtet, så gi beskjed til daglig leder. Vi tar en  

gjennomgang med kursholder i forkant, slik at han kan forberede seg best mulig. Frist for innspill fra  

gruppene settes til 10. mars. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

Daglig leder sender ut felles ”markedsføringsinformasjon” til gruppelederne som kan brukes til leder/trenere  

i gruppene.  

 

Sak 07/10  Kurs i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter  

Daglig leder la fram tilbud fra Norsk Luftambulanse, og viste til tidligere tilbud fra Sør-Fron Røde Kors.  

Styreleder foreslo at vi bestiller kun kurs i livreddende førstehjelp, da det blir en stor utfordring med  

hyppige oppfølgingskurs av nødvendige personer på bruk av hjertestarteren. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at daglig leder sjekker ut hvordan Ringebu/Fåvang kurser og organiserer arbeidet med sin 

hjertestarter. Det bestilles kurs i livreddende førstehjelp fra Sør-Fron Røde Kors. Det bes om at kurset  

tilpasses en lengde på 2-3 timer, slik at flest mulig kan delta i løpet av en kveld. Kurset planlegges  

gjennomført i april. 

 

Sak 08/10  Eventuelt  

Sykkel: 

Kvam IL har blitt kontaktet av Østen Bergum, som ønsker å sykle for Kvam IL kommende sesong. Han 

ønsker å delta på tre Norgescupritt, samt noen av de store terrengrittene. Han lurer på hva dette vil bety for 

han i utgifter i forbindelse med disse rittene. 

 

Vedtak (enstemmig):  

Styret viser til gjeldende økonomiske retningslinjer for utøvere av Kvam IL. Norgescup i langrenn og sykkel 

innlemmes i retningslinjene på lik linje med Hovedlandsrenn. 

 

Skogrydding: 

Daglig leder foreslo at vi prøver å få felt noen trær og ryddet bort kvist og busker i Idrettsparken. Han 

ønsket at styret vedtok på hvilken måte dette skulle skje. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Det legges ut en artikkel på vår nettside. Her annonseres det med at interesserte kan kontakte Kvam IL for 

skogryddingen. Det tilbys en ordning der den som feller trærne for veden mot å rydde opp etter seg. 

Styreleder sa det var ok at det ble ryddet trær/kvist i lysløypa på hans grunn. 

 

Utviklingskoordinator Fotball: 

Daglig leder foreslo at Utviklingskoordinatoren i Fotball legges inn under GD-turneringen i regnskapet. 

Dette for å kunne enkelt synliggjøre inntekter og utgiftene på funksjonen. Daglig leder har 

arbeidsgiveransvaret, mens Fotballgruppa disponerer funksjonen til de tidligere vedtatte arbeidsoppgavene. 

Vinstra IL har tilbudt seg å dele på utgiftene til funksjonen. Overføringen fra Vinstra IL godskrives samme 

regnskapsavdeling. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok forslaget fra daglig leder. 

 

 



Karusellrenn: 

Heidi og Ingvild kom med innspill og tips til gjennomføring av karusellrennene. Skigruppa v/Lisa hadde 

forlatt møtet på dette tidspunktet. Heidi tar opp innspillene direkte med Lisa, slik at gruppa har mulighet til å 

få innarbeidet disse før neste karusellrenn. 

 

Politiattester: 

Gruppelederne må få innhentet søknadsskjema om politiattest fra nye ledere/trenere i gruppene sine. Daglig 

leder oversender en liste over hvem som har vist fram attest fram til i dag. Skjemaer ble utdelt under møtet. 

Trengs det flere skjemaer, så ta kontakt med daglig leder. Ferdig utfylte skjemaer leveres samlet til daglig 

leder, som videresender dem til Gudbrandsdal politidistrikt for godkjenning.  

 

Gave: 

Daglig leder har blitt kontaktet av leder for speidergruppa i Kvam. Denne gruppa er ikke lenger aktiv, og vil 

bli formelt nedlagt med det aller første. Styret i speidergruppa har vedtatt at innestående på deres konto vil 

bli gitt som gave til Kvam IL i form av innkjøp av det utstyret Kvam IL mener de trenger mest, og som kan 

være til glede for flest mulig barn og unge. 

Daglig leder foreslo at beløpet kan brukes til innkjøp av speakeranlegg som vi har ønsket i flere år. Dette vil 

kunne brukes under karusellrenn, fotballskole, -turnering og -kamper. Vi bør tenke på et anlegg som er 

mobilt og kan brukes under Furusjøen Rundt-arrangementene på fjellet, og eventuelt framtidige 

arrangementer i den planlagte lysløypa. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok innstillingen fra daglig leder. 

 

Brev til Håndballkretsen: 

Leder i Håndballgruppa ga beskjed om at gruppa vil sende et brev til styrelederen i kretsen. Dette for å si sin 

mening om behandlingen de blir møtt med av deler av administrasjonen i kretsen. Det gis sent informasjon 

om arrangementshelger, og de blir møtt med en tone som oppfattes som uhøflig av de som har vært i kontakt 

med dem. 

 

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

 

 

Møtet ble hevet kl 21.55. 

 

Neste styremøte er tirsdag 9. februar kl 20.00 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


