
 

Kvam Idrettslag 

 

          30. januar 2008.  

Tilstede  

 Olav Røssum (styreleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Fotballgruppa v. Irene Østli 

 Håndballgruppa v. Kari Aase Haugom 

 Allidrettsgruppa v. Anja Solberg 

 Skigruppa v. Torunn Sigstad og Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 29. januar, kl. 20.15. 

 

Sak 01/08  

Godkjenning av referat fra møte 11.12.07 

 

Vedtak (enstemmig): 

Godkjent 

 

Sak 02/08  

Forespørsel fra styret i Kvamhytta om sanering av gjeld. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret i Kvam IL forlenger fristen for innbetaling av lån til 31.12.2008. 

 

Sak 03/08  

Daglig leder orienterte kort om ansettelse av vaktmester, renholder og 

Utviklingskoordinator fotball. Henholdsvis Ola Krokbø, Kirsti Krokbø og Knut Håvard 

Meldal. 

  

Vedtak (enstemmig): 

Orienteringen tatt til etterretning. 

 

Sak 04/08  

Nye ”vyer” fra daglig leder.  

Daglig leder presenterte sine ”nye” tanker om hva som er mulig å få til ved økt satsing av 

idrettslaget. Det ble pekt på sosiale tiltak, aktivitetsøkning og tiltak for å øke inntektene i 

tråd med satsingen.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Presentasjonen tatt til etterretning. 

 

Sak 05/08  

Årsmøtesaker.  

Daglig leder la fram forslag til sakliste og årsmeldinger, regnskap og budsjett. 

Det har ikke kommet inn forslag til saker fra medlemmene. Fra tidligere har vi en sak om 

endret eierforhold av Kvamhytta. 



 

Vedtak (enstemmig): 

Daglig leder justerer årsmeldingen fra styret og justerer budsjettet i tråd med økt satsing. 

Styreleder og Ola Aspeslåen utarbeider forslag til avtale/vedtekter dersom Kvam IL 

overtar foreldrerådet ved Kvam skole sin eierandel. 

  

Sak 06/08 

Økonomi 

Daglig leder orienterte kort om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Orienteringen tatt til etterretning. 

 

Sak 07/08  

Eventuelt 

• Kort evaluering etter aktivisering av person som avtjener samfunnsstraff via Kvam IL. 

Vedtak (enstemmig): 

Orienteringen tatt til etterretning. 

 

• Tilbud om vask av toaletter under Countryfestivalen, ca 40 vakter totalt – kr 100.000,- 

i betaling. 

Vedtak (enstemmig): 

Daglig leder sjekker med renholder om hun vet om personer som kan ta en slik jobb. 

Dersom negativt svar så takker Kvam IL nei til denne jobben. 

 

• Forvaltningsplan for Rondane. Styreleder gikk gjennom punktene som berører 

idrettsaktivitet i fjellet. 

Vedtak (enstemmig): 

Styreleder skriver forslag til høringsuttalelse som sendes til styremedlemmene før den 

sendes til Fylkesmannen. Frist for høringsuttalelse er 5. februar. 

 

• Ola Aspeslåen spurte om hva som skjer med Kåja. Her er det en prosess i gang med å 

finne framtidige driftsløsninger. Kvam IL avventer det videre arbeidet. 

 

 

Møtet ble hevet kl 23.40. 

 

Minner om årsmøte tirsdag 12. februar kl 19.00,  

og neste styremøte tirsdag 25. mars kl 20.00. 

 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 

 


