
Kvam Idrettslag 

6.mars 2018 

 

Tilstede 

 Ragnhild Røssum, (leder), fram til kl. 20.10 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 6. mars, kl. 20.00.  

 

Sak 07/18 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 09.01.2018.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 08/18  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 09/18  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla». 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 10/18  Oppnevning av representanter fra Kvam IL til ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett 

Jfr. vedtak på ekstraordinært årsmøte i Kvam IL 06.03.2018. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret oppnevnte gruppelederne, eventuelt et gruppemedlem i aktivitetsgruppene til ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

 

Sak 11/18  Årsmøte i Kvam IL 2017 

Årsmøtet 15.03.2018 ble annonsert på lagets hjemmesider 13.02.2018.  

 

Det hadde kommet inn et forslag for behandling fra Jan Tore Kamp.  

Jeg foreslår at Kvam IL avvikler avgifter også for aktive over 18 år. 

Begrunnelse: 

18 år er for så vidt myndighetsgrensen. Virkeligheten har imidlertid endret seg mye de siste årene. 

Vi har få aktive med som er over 18 år. De aller fleste går på skole/tar utdannelse mange år etter 

fylte 18. De fleste av disse må prioritere andre kostnader enn avgifter til å drive idrett. 

Jeg tror Kvam IL vil få flere aktive utøvere over 18 år dersom avgiftene fjernes. 

Beløpet Kvam IL fakturerer disse medlemmene er begrenset. Andre inntekter kan komme fra både 

flere aktive medlemmer, og derav bedre resultater som kan igjen generere inntekter. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styrets innstilte på følgende vedrørende forslaget til Jan Tore Kamp:  

Treningsavgift kr 1.000,- fra det året medlem fyller 22 år. Aktive medlemmer betaler sin egen lisens. 



Styret innstilte Vidar Holen som ny kandidat til valgkomiteen.  

Styret godkjente årsmøtepapirene. 

 

Sak 12/18  Kort orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett,  

o Snart sesongavslutning 

• Håndball 

o Snart sesongavslutning 

o Turneringer for lagene i april 

o Usikkert om dagens J16 som blir senior neste sesong 

o G12 i dag, usikkert neste sesong, trenger en trener 

• Fotball 

o Utfordring med oppmenn for A-lag, må ha inn en ekstra 

o G16 skal trene mer med A-laget 

o Lag påmeldt i ungdomsfotballen 

o Frist påmelding for barnefotballen er 7. mars 

• Ski- og sykkel 

o Ferdig med karusellrenn, klubbmesterskap gjenstår 

o Mange deltakere på skilek for de minste 

o Færre på den største gruppa, men stort engasjement 

o Basistrening kl 19 etter utetreningen 

o Spinning hos Frisk i Fron på tirsdager 

o Det blir GD-cup på sykkel i sommer 

o Daglig leder kontakter Snorre Pedersen for dato for realisering av pumptrackbane 

• Folkehelse 

o Ikke noe nytt 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 13/18  Orienteringssaker  

Stilling som «Sportslig leder». 

Daglig leder orienterte.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssaken.  

 

Sak 14/18  Eventuelt   

Torunn spurte om det har blitt gjennomført medarbeidersamtale med daglig leder. 

Dette ble gjennomført i 12. september 2017, og tas med som eget punkt i styremøteinnkallingen foran 

junimøtet hvert år. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 22.10. 

Neste styremøte er tirsdag 17. april 2018, kl. 20.00. 

Årsmøte i Kvam IL er torsdag 15. mars 2018, kl. 19.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 

 


