
Kvam Idrettslag 

12. mars 2019 

Tilstede:  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Trond Teigen  

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 12. mars, kl. 19.00.  

 

Sak 10/19 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 05.02.2019.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 11/19  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 12/19  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

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

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 13/19  Sportslig utvikling 

Jfr. sak 41, 50/18 og 06/19. 

Daglig leder orienterte om at så langt hadde ingen søkt stillingen som sportslig leder.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 14/19  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: 

Styret oppnevnte gruppelederne i aktivitetsgruppene til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 

 

Sak 15/19  Årsmøte i Kvam IL 2018 

Årsmøtet 21.03.2019 ble annonsert på lagets hjemmesider 19.02.2019.  

 

Vedtak: 

Styret innstilte Venke Sletten som ny kandidat til valgkomiteen.  

Styret godkjente årsmøtepapirene. 

 



Sak 16/19  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett: 

o Planlagt avslutning onsdag 10. april kl 17.30-19.00 i Kvamshallen. Ole-Petter sjekker med 

Heidal IL om de kan forskyve tiden sin. 

o Jubileumstilstelning i Kvam Idrettspark søndag 16. juni kl. 15.00-18.00. Grilling og 

medaljer til alle. Samme medalje under turen til Sukkertoppen. 

o Det legges opp til 4-5 stasjoner med aktiviteter fra gruppene i laget. 

o Opprette «arrangement» på Facebook. Anette hjelper til med dette. 

• Håndball – ikke tilstede 

• Fotball – ikke tilstede. Leder i gruppa har gitt beskjed om at han trekker seg fra vervet. 

• Ski- og sykkel: 

o Skal planlegge Klubbmesterskap på fjellet og sykkelsesongen. 

o Høvringentur søndag 14. april. Ole-Petter bestiller buss. Annonseres på FB sidene til 

RKT, Kvam seterveger og Kvamsfjellets vel. Opprette «arrangement» på FB. 

• Folkehelse – ikke tilstede 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 17/19  Orienteringssaker  

Opprusting av fasiliteter rundt pumptrackbanen, støttet av Sparebankstiftelsen DnB. 

Støtten gjelder mur, informasjonstavle og sittebenker. Daglig leder har engasjert Øystein Lillesandbu til å ta 

ansvar for arbeidet og at det skal sluttføres innen 1. juli. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

 

Møtet ble avsluttes kl. 20.20 

Neste styremøte er tirsdag 23. april 2019, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


