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 Olav Røssum (leiar) 

 Ola Aspeslåen 

 Tone S. Sanden 

 Ingvild Selfors 

 Irene Østli, (fotball) 

 Kari Åse Haugom, (handball) 

 Mette Blankenborg, (allidrett) 

 Frank Jensvoll, (ski og tur-orientering) 

 Ole-Petter Brendstuen, (dagleg leiar) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet vart halde i klubbhuset måndag 31.oktober, kl. 20.00. Alle møtte til møtet. 

 

Sak 06/05 

Orientering om arbeidet med Kvamhytta. 

Olav orienterte om utviklinga rundt arbeidet med Kvamhytta. Han var på møte med de 

involverte for ca 1 mnd siden. Fredrik Weikle som tidligere har hatt ansvar for utleie 

hadde kommet med noen synspunkter til endringer i prosjektet. Olav hadde ikke fått tak i 

Odd Sletten for siste utviklinga, men framdriften skal være i rute og budsjettet skal holdes. 

Kommer tilbake til mer ved neste styremøte. 

 

Sak 07/05 

Evaluering av Countryfestivalen 2005. 

Vedtak: Enighet om å sende brev med forespørsel til medlemmene om deltakelse også 

neste år. Her får vi kartlagt hvem som helt sikkert ikke kan delta. Enighet om å sette 

aldersgrensen for deltakelse til 15 år (18 år dersom dette blir grensa satt av 

Countryfestivalen AS). Foreldre som vil ta med ungdom under 15 år på vakt kan gis 

dispensasjon til det. 

Vi jobber med å få en hovedansvarlig for grillen og en for butikken. Da kan vi gjøre mer 

ut av salget og få økt omsetning. 

 

Sak 08/05 

Forespørsel frå Fron FK om leige av banar neste sesong. 

Vedtak: Styret ønsker økt aktivitet og gir daglig leder fullmakt til å forhandle med Fron 

FK om å få til en avtale som gjør at Kvam Idrettspark blir hovedarena for Fron FK. 

Minimumspris er kr 20.000,-, pluss egen avtale for leie av bane på vår samt bruk av 

møterom. 

 

Sak 09/05 

Planlegging av kontingent-innkrevjing. 

Vedtak: Gjennomføres som tidligere med innsamling på våren. 

 

Sak 10/05 

Førebuing til årsmøte i Kvam IL. 

Vedtak: Daglig leder sørger for å sette i gang valgkomiteen og gir de oversikt over hvem 

som er på valg. Møtet avholdes i månedsskifte januar/februar. Olav foreslo at vi forsøker 

å skaffe et ”trekkplaster” til årsmøte som kan gjøre det mer attraktivt å møte opp. 

Eksempel: Dag Opjordsmoen, Raufoss. 

 

Sak 11/05 

Fotball/ski/handball/allidrett – gruppene orientering om sine aktivitetar i vinter. 

Fotball: 2 lag trener inne i Bygdahuset i vinter. Ellers ble sesongen avsluttet med tur til 

tippeligaavslutningen mellom Ham-Kam og Brann sist helg. En kjempefin tur med god 



deltakelse og passe avstand. 

 

Ski: Treninger 2 dager i uka: Mandag og torsdag. Mange som er med på treningene. Det 

er et samarbeid med Tormod Skilag om skiskyting. Dette gjelder de fra 12 år og oppover. 

Også muntlig avtale om at 12-13 åringer kan trene langrenn på Tormods treninger. 

Skigruppa skal snart ha møte hvor plan for vinterens karusellrenn legges. 

Olav spurte om det er en tanke å samarbeide med Tormod om å arrangere karusellrenn 

slik at deltakelsen blir større og vil at skigruppa tar opp saken med de. Han meiner det er 

viktig at ein held oppe interessa for å gå skirenn også etter barnehage/fyrste skuleår. For 

å greie det er det viktig med utfordringar. Både med tanke på løypeprofil og konkurranse-

element trur Olav det kunne vera lurt å inngå eit samarbeid med Tormod om felles 

karusellrenn. Slike renn kan vera ein mjuk overgang til kretsrenn for dei som ønskjer det. 

Ingvild spurte om muligheten for at også de minste kan starte en og en om gangen. 

Ellers vil skigruppa arrangere den etter hvert så tradisjonsrike turen mellom Høvringen 

og Kvamsfjellet, samt akedag i ”Rondablikkbakken”. 

Det vil snart bli foretatt trekning etter årets turorientering. 

 

Allidrett: Barna født 1999 og 2000 er godt i gang med trening. Det har ikke lykkes med å 

skaffe instruktører til de født 1997 og 1998. Mette har sendt brev til samtlige foreldre i 

disse klassene samt at vi har hatt oppslag på nettsiden og i Klubbavisa uten at noen har 

meld sin interesse. Idrettslinja ved Otta videregående skole er også blitt kontaktet uten 

hell. De minste flytter nå timen sin fra kl 17-18 til kl 18-19 annenhver onsdag.  

Allidrett trenger noe mer treningsutstyr, og disponerer det som står igjen på sitt budsjett 

til dette. 

 

Håndball: 2 lag i aktivitetsserie: J/G 9 og 11 år. Begge lag sliter med å få nok spillere, 

men kan stille lag når alle møter. Gledelig at Tone Sidsel og Ingvild meldte sin interesse 

for framtidig deltakelse i håndballgruppa. 

 

Sak 12/05 

 Førespurnad frå Trond Grøthe om dugnadsarbeid i pinsehelga neste år. 

Vedtak: Styret sa nei til dugnadsdeltakelse her. 

 

Sak 13/05 

Økonomiske oversikter. 

Vedtak: Økonomien godt ivaretatt. Gruppene er flinke til å holde seg innenfor sine 

budsjett samt at vi har hatt høyere inntekter enn budsjettert på utleie, dugnader, 

sponsorer og automater. 

 

Sak 14/05 

Orientering om innsendt merknad til oppstart av reguleringsplan for Kvamsfjellet 

næringsområde. 

Vedtak: Innspill til reguleringsplan ble godkjent med en endring. Det spesifiseres at det er 

”Rondablikkbakken” det menes med areal for skiaktivitet. 

 

Sak 15/05 

Eventuelt. 

Flere ytret ønske om større delaktighet i det som skjer i laget. Dette satte daglig leder stor 

pris på. Olav foreslo oftere styremøte som skal være korte og ha få saker.  

 

Neste styremøte ble bestemt til mandag 5. desember kl 20.00 i klubbhuset. 

Møtet hevet kl 22.30. 

  

Ole-Petter Brendstuen 

Ref 


