
Kvam Idrettslag 

9. mars 2016 

 

Tilstede:  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Merete Pedersen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, onsdag 9. mars, kl 18.00.  

 

Sak 05/16 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 12.01.2016.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 06/16  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 07/16  «Økonomiske retningslinjer» 

Det vises til spørsmål fra Anne Hagen 02.02.2016 vedrørende dugnadsarbeid til Norway Cup (NC). 

Spørsmålet ble sendt til styremedlemmene på e-post med anmodning om svar. Svarene var delte, og daglig 

leder var usikker på hvordan retningslinjene skulle tolkes. Dette gjelder kun en setning i retningslinjene 

vedtatt på styremøte 01.12.2015. Sak 38/15, setningen er markert med gult under. 

 

 Det presiseres at dugnadsaktivitetene ikke tillater «oppsøkende salg».  
 

Daglig leder spør om setningen kan føre til motsatt utfall enn det som var den opprinnelige hensikten.  

 

Vedtak (6 mot 1): 

Styret vedtok å omformulere setningen «Det presiseres at dugnadsaktivitetene ikke tillater «oppsøkende 

salg». til;  

«Dersom ingen andre dugnadsforespørsler finnes, kan det åpnes for oppsøkende salg for inntekt til lagets 

forhåndsdefinerte turneringer. Formålet må være klart definert, og dugnadene må godkjennes av daglig 

leder i forkant. I tillegg skal aktuelle samarbeidspartnere med produkter innen samme varesortiment 

forespørres i forkant. Dugnadsarbeidet skal være frivillig og ikke noe som Kvam IL vil pålegge sine 

medlemmer å delta på.»  
 

Sak 08/16  Årsmøte i Kvam IL 2015  

Årsmøtet ble annonsert på våre hjemmesider 09.02.2016.  

Det hadde ikke komme inn saker for behandling. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret forespør kandidater til valgkomiteen og gir tilbakemelding til daglig leder.  

Styret godkjente årsmøtepapirene. 

 



Sak 09/16  Erstatningssak Kvam Stadion 
Dom fra Lagmannsretten ble forkynt fredag 19.02.2016. Styreleder sendte dommen ut til alle  

Styremedlemmer 22.02.2016. Styret må vedta om dommen skal ankes til Høyesterett. Det ble sendt ut egen  

sak om anke fra styreleder/daglig leder 03.03.2015. 

 

Svarene fra styremedlemmene: 

 Enig i innstilling til styreleder. Bjørnar Henden 

 Støtter innstilling fra daglig leder, dvs. vi anker saken. Torunn Sigstad 

 Vi må anke her, selv om jeg ikke føler meg sikker på om vi vil vinne frem på hovedpunktet.  Det 

med utstyr bør vi vinne frem med om det fra oss er satt en verdi på dette. Ole Kristian Rudland 

 Støtter innstillingen og ønsker vi skal anke til høyesterett. Vidar Holen 

 Jeg er enig med Vidar og Torunn og synes vi skal anke. Merete Pedersen 

 Støtter innstilling fra daglig leder om at vi anker saken til høyesterett. Heidi Holen 

 Jeg mener vi i første omgang ikke har noe å tape på å anke til Høyesterett. Vi skal likevel være klar 

over de kostnadene som kan komme ved en ny behandling av saken. Det dreier seg om mye penger 

for idrettslaget, og man må stille seg spørsmålet hva som er riktig bruk av disse. Slik saken står nå, 

og med bakgrunn i vurderingene fra vår advokat og NIF sin advokat, mener jeg vi bør anke. Ola 

Aspeslåen 

 Har lest saken og kjenner jeg er litt usikker ift risikoen idrettslagets økonomi. Om det er riktig å ta 

sjansen på å påføre laget kostnader. Føler jeg vet for lite hvor mye dette kan dreie seg om ut ifra 

info. Anja Solberg 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret i Kvam IL vedtok å anke Lagmannsrettens dom til Høyesterett. 

 

Sak 10/16  Orienteringssaker 

Ny lysløype: 

Daglig leder orienterte.  

 

Turorientering om vinteren: 

Folkehelsegruppa v/Heidi orienterte om vinterens turorientering.  

 
Nettsiden til Kvam IL: 

Alle grupper ser gjennom innholdet på nettsiden til sin gruppe og gir innspill på endringer som må gjøres.  

 
Hva skjer framover: 

 Vintertreninger og -konkurranser er i gang. 

 Vinterturorientering er i gang. 

 Fotball i gang for de eldste barna, de yngre begynner etter håndball-/skitreninger er over.  

o Ole Kristian (ski- og sykkel) tok opp med Vidar (fotball) at det er ønskelig at mandager 

ikke velges om fotballkamper må flyttes grunnet sykkeltreninger. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 10/16  Eventuelt   

Heidi (folkehelse) informerte om at det nå finnes et ekstra inngangskort til Kvam bygdahus hos Svein  

Håvard Steinli. Kortet signeres ut og legges tilbake etter bruk. 

 
Ole Kristian (ski- og sykkel) informerte om at GD har invitert Kvam IL, sammen med andre klubber, til å 

starte GD-cup i sykkel. GD har invitert til møte i begynnelsen av april. 

 
Møtet ble avsluttet kl 20.30, jfr. Neste styremøte er 26. april kl 20.25. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


