
 

Kvam Idrettslag 

10. mars 2015 

 

Tilstede 

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Allidrett v. Anne Sletten 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 10. mars, kl 20.00.  

 

Sak 07/15 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 13.01.2015.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 08/15  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 09/15  FF2010  

Viser til sak 58/14 og 03/15.  

Det er ikke inngått ny samarbeidsavtale med FF2010 pr d.d.  

Styreleder orienterte om framdriften i saken. 

FF2010 ber om fri halleie for bruk av Kvamshallen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å be FF2010 ta kontakt med Nord-Fron kommune for å søke om å få dekket leien av 

Kvamshallen. Videre signaliserer Kvam IL at det ses på halleiesatser og halltider i samarbeidsavtalen med 

FF2010. Vinteren 2014/15 følger satsene som er vedtatt fra tidligere hvor Kvam IL subsidierer hver halltime 

med kr 300,-. 

 

Sak 10/15  Liverpool Fotballskole 2015  

Markedsføring av sommerens Liverpool Fotballskole er igangsatt. Fotballgruppa har satt ned deler av 

arrangementskomiteen, men mangler leder til komiteen. Fotballgruppa la fram følgende 

arrangementskomite. 

 Leder: Mangler 

 Linda Myromslien 

 Jo Røssummoen 

 Rolf Krogstad 

 Viviann Sletten (dersom ikke jobbhelg) 

 Vegard Killi 

 Svein Erik Kamp 

 Heidi Holen (kioskvakt) 

 Hildegunn Bakken 

 Mat/oppholdsrom: Mona Morstøl 

 Dugnad/frivillige/sekretariat: Ola Stormorken 

 Materiell: Bjørn Einar Sanden 



 Markedsføring via Facebook/sponsorinnhenting: Kvam IL v/daglig leder 

 Samt en del assistenter til trenere. 

Leder i fotballgruppa foreslo å oppnevne en sekretariatsfunksjon lignende Furusjøen Rundt, og at 

administrasjon ved daglig leder samler sammen gruppa til et oppstartsmøte. 

Ole Kristian foreslo at Kirketeigen kontaktes vedrørende bespisning.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Fotballgruppa sitt forslag ble vedtatt. Kirketeigen kontaktes vedrørende lunsjservering.  

 

Sak 11/15  Årsmøte i Kvam IL 2014  

Årsmøtet ble annonsert på våre hjemmesider 17.02.2015.  

Det hadde ikke komme inn saker for behandling. 

Styret innstilte Lisbeth Holten som ny person til valgkomiteen da Anette Nyheim Lunde går ut. Lisbeth 

Holten var spurt på forhånd og hadde takket ja. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret innstilte Lisbeth Holten som ny kandidat til valgkomiteen.  

Styret godkjente årsmøtepapirene. 

 

Sak 12/15  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion 

Daglig leder orienterte om dommen i saken. Se vedlegg. 

 
«Dalbo» 

Daglig leder har kontaktet kommunen vedrørende avtale for bruk av Dalbo. Vi har ikke mottatt avtaleutkast 

hittil. 

Innspill fra Ole Kristian om å gjøre huset mer representativt. 

 

Skiltprosjektet 

Kort orientering fra prosjektgruppa v/Ole Kristian.  

 

Utvikling av Kvam Idrettspark.  

Nord-Fron kommune har akseptert å dekke halvparten av konsulentkostnaden for å utarbeide en skisse for 

utvikling av Kvam Idrettspark. Kvam Skolemusikk har sagt ja til å delta i arbeidet samt dele på den 

resterende kostnaden sammen med Kvam IL. Norconsult er kontaktet på nytt jfr. tilbud de sendte 

kommunen i 2014. Hittil har vi ikke mottatt oppdatert tilbud. Kommunen mottok flere tilbud fra Norconsult 

i 2014. De spriket mellom kr 68.750-98.000,- for arbeidet.  
 

Hva skjer framover: 

 Treninger er i gang for alle grupper 

 Det er påmeldt mikslag til Holmenkollstafetten lørdag 9. mai 2015. 9 av 15 etapper er dekket hittil. 

Styremedlemmer ble utfordret til å delta.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 13/15  Eventuelt   

Sportsskyttere går ikke inn i Kvam IL 

Jfr. leder i Kvam Sportsskyttere Geir Tidemandsen, så registrerer de sportsskyting via Kvam JFF. Avtalen 

de hadde med Kvam IL i 2014 blir derfor ikke fornyet og de søker heller ikke opptak som undergruppe i 

Kvam IL. 

 

Medlemsregister/Kontingentinnsamling. 

Abaris Consulting utvikler nytt medlemsregister for Kvam IL. Dette gir mulighet for framtidige 

kontingentinnsamlinger uten oppsøkende virksomhet dersom dette er ønskelig. 

 
Møtet ble avsluttet kl 22.25 

Neste styremøte er tirsdag 28. april kl 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


