
         

Til styret i Kvam IL       torsdag 03. juni 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 3. JUNI 2004 

 

Tilstede: Olav Røssum, Frank Jensvoll, May-Britt Øybrekken, Tone Sidsel Sanden, Ingvild 

Selfors, Hege Meldal, Knut Håvard Meldal, Ole-Petter Brendstuen. 

Fraværende: Gro F. Brendstuen. 

 

Sakliste: 

 

1. Planlegging av dugnad på Country-festivalen. 

Fordeling av arbeidsoppgaver. 

 

▪ Ole-Petter gikk gjennom avtalen samt alle lister som er satt opp. Ole-Petter gjør 

enkelte justeringer på oppsettet for vaktansvarlige, samt kontaktpersoner. 

▪ Ole-Petter og Gro sørger for å skaffe betalingsterminal, nattsafenøkkel og konvolutter. 

De sørger også for kopiering og utsendelse av alle lister. 

▪ Hege og Olav blir satt opp som kontaktpersoner på alle lister som blir sendt ut. Dere 

må samordne eventuelle tilbakemeldinger dere får. 

▪ Tone Sidsel og Ingvild tar ansvar for kontakten med Ole Kristian Rudland fram mot 

festivalen og sørger for at vi får alt som vi trenger til butikken. Ta tidlig kontakt med 

Ole Kristian. Pass på og orientere Olav og Hege om ting går som de skal. 

 

2. Ymse saker til orientering. 

▪ Olav orienterte om at Kvam IL er innvilget kr 150.000,- fra Nord-Fron kommune til 

opprusting av Kvamhytta. Samme beløpet er innvilget som spillemidler. Det betyr at 

de siste kr 150.000,- skal dekkes av Kvam IL og foreldrerådet ved Kvam skole i 

fellesskap. Av dette kan en del være dugnadsarbeid. 

 

▪ Ole-Petter orienterte om økonomien i laget. Økonomien er pr dato god. Vi mangler å 

få inn kulturpenger og aktivitetsmidler. Slik det ligger an nå så er 2004 siste året med 

spilleautomater på den måten vi har vært vant med. Vi vet ennå ikke hvilke 

konsekvenser det får for oss. Kvam IL har søkt Lotteritilsynet om kompensasjon for 

bortfall av fremtidige automatinntekter. 

 

3. Eventuelt. 

▪ Kvam IL arrangerer St Hansfest i paviljongen lørdag 19. juni. Både Olav/Anne, 

Hege/Knut Håvard, Tone Sidsel/Bjørn Einar sa seg villige til å delta som 

vakter/grillere. Dette gjør at vi vil få en solid gjeng med oss. 

 

▪ Ole-Petter ba Allidrett v/Hege, Ski v/Frank og Håndball v/May-Britt om å bli enige 

om aktivitetsplan for høsten og vinteren. Flere medlemmer har reagert på at disse 

aktivitetene kolliderte sist vinter. Vi må gjøre alt vi kan for at dette skal bli bedre 

kommende vinter. Søknadsfrist for leie av Bygdahuset og Vinstrahallen går ut 21. juni. 

Vi vil bruke høstens utgave av Klubbavisa til å informere om denne aktivitetsplanen. 

 

▪ Ole-Petter ba alle styremedlemmer om å sende stoff til lagets nettside direkte til Ola 

Røssummoen. Dere kan også ringe ham om det er noe dere ønsker å få lagt inn. Vi 

ønsker også stoff til høstens Klubbavis, satser på utgivelse i slutten av september. 

 

Ole-Petter (ref) 

 


