
 

Kvam Idrettslag 

11. mars 2014 

 

Tilstede:  

 Ola Aspeslåen (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Sletten 

 Ski- og sykkelgruppa v. Bjørnar Henden 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 11. mars 2014, kl 20.00.  

 

Sak 10/14 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 14.01.2014.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 11/14  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 12/14  Furusjøen Rundt AS (FR AS) 

Jfr. sak 45/13, 46/13 og 03/14.  

Viser til tidligere behandling av prosjektet. 

Vi har så langt fått tilbakemelding fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal som støtter prosjektet med: 

• 2014: kr 200.000,- 

• 2015: kr 200.000,- 

• 2016: kr 100.000,- 

Vi har så langt ikke fått vedtaket fra Oppland fylkeskommune. Nord-Fron kommune har saken oppe i 

formannskapsmøte 13.03.2014. Signalene fra begge parter er positive, men omfang på eventuell støtte er 

ikke kjent. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ber om fullmakt fra årsmøte til å stifte Furusjøen Rundt AS, heleid av Kvam IL. Videre får styret 

fullmakt til å vedta prosjektets størrelse når støtte fra eksterne samarbeidspartnere blir kjent. Styret i Kvam 

IL foreslår at Stiftelsesmøte i Furusjøen Rundt AS oppnevner dagens FR-komite som styremedlemmer i 

tillegg til styreleder i Kvam IL. 

 

Sak 13/14  Andre årsmøtesaker 2013 

Årsmøtet ble annonsert på våre hjemmesider 17.02.2014 og i Dølen 20.02.2014.  

 

Styret gikk gjennom årsmøtepapirene og signerte årsberetningen fra styret samt balansen.    

 

Vedtak (enstemmig): 

• Styret innstilte Laila Stormorken til å ta gjenvalg til valgkomiteen.  

• Styret godkjente årsmøtepapirene. 

 

Sak 14/14 Lysløypeprosjektet på fjellet 

Det har kommet positive signaler om spillemidler fra Oppland fylkeskommune (OFK). Elin Bjørnstad/OFK 

har gitt følgende tilbakemeldinger etter at vi rullerte vår søknad høsten 2013: 

 

6. februar 2014: 



Jeg har nå snakket med Ingebjørg, og fått bekreftet at det er i orden med det kommunale tilskuddet.  

Dersom du da kort kan bekrefte pr. e-post at Kvam IL stiller med følgende i egenkapital: 

• 624 000 kr til lysanlegget 

• 348 000 kr til skitraseen 

Så kan jeg godkjenne søknadene slik de foreligger i år. Med vennlig hilsen Elin Bjørnstad 

 

Jeg kan bekrefte at Kvam IL stiller med egenandelen angitt i e-post. Med vennlig hilsen Ole-Petter 

Brendstuen 

 

7. februar 2014: 

Det holder som bekreftelse for meg. Har nå godkjent begge søknadene med søknadssum på hhv 700 000 

kr og 697 000 kr. Saken om fordeling av spillemidler vil etter planen bli politisk behandlet/vedtatt i 

slutten av mai. Elin 

 

Nord-Fron kommune har vedtak på å forskuttere andelen fra spillemidler, inntil kr 700.000,-. Skal lysløypa 

realiseres, må den påbegynnes dette året. Vi har forespurt flere personer om å ta på seg oppgaven som 

”Prosjektleder”. Pål Klomstad har sagt seg interessert i denne lederoppgaven. I tillegg er det allerede 

opprettet en prosjektgruppe bestående av Are Krohg, Ole Kristian Rudland og Frank Jensvoll. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok oppstart av lysløypeprosjektet i 2014, og at Pål Klomstad får rollen som prosjektleder. Pål får 

med seg den oppnevnte prosjektgruppen, mens daglig leder styrer økonomien i prosjektet. 

 

Sak 15/14 NM-konsert på Høgfjellsscena  

På kvelden 26. juli 2014 har vi lagt opp til NM-konsert med BigBang og Valkyrien. I den forbindelse 

trenger vi en ansvarlig person for hele konsertarrangementet. Lokalt vet vi at Trond Grøthe innehar 

kompetansen et slikt arrangement krever. Daglig leder ba om at styret godkjente at Trond Grøthe forespørres 

om han er villig til å ta på seg et slikt oppdrag, eventuelt at de kom med innspill på andre aktuelle personer. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Trond Grøthe kan forespørres om å bistå i forbindelse med NM-konserten 26. juli 2014. 

Styret ga rittkomiteen fullmakt til å hente inn ansvarligperson for konserten. 

 

Sak 16/14 Kontingentinnsamling 2014  

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok årets kontingentinnsamling til søndag 27. april kl 16.00. 

 

Sak 17/14 Styremøte 25. mars 2014  

Det er satt opp styremøte tirsdag 25. mars. Denne møtedatoen er satt opp for å inkludere nye 

styremedlemmer så raskt som mulig etter årsmøtet. Neste styremøte er satt opp 29. april. Daglig leder er 

bortreist 21.-24. mars så det blir liten tid til forberedelse av nytt styremøte den 25. mars. Daglig leder 

innstilte på at møtet den 25. mars utgår, og at neste styremøte blir 29. april. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at styremøte 25. mars går ut. 

 

Sak 18/14  Orienteringssaker 

Holmenkollstafetten 2014: 

• Det kom ikke inn mange nok påmeldinger til å kunne melde på lag fra Kvam IL. 

Vedtak (enstemmig): 

• Det meldes på mikslag til neste års stafett og arbeides med rekruttering av deltakere. 

 

Hva skjer framover: 

• Old boys turnering i hallen lørdag 5. april 

• Ski- og sykkelgruppa arrangerer ”Mot Rondane” søndag 27. april. 

• Håndballgruppa deltar på Nordfjordcup`en i Stryn 4.-6. og 25.-27. april. 

• GR-cup. Fotballgruppa må sette i gang arbeidet med markedsføring av turneringen. 

• Liverpool Fotballskole, 30. juni-2. juli. 

• TINE Fotballskole arrangeres siste ferieuka før skolestart. 

• Furusjøen Rundt-rittet, NM Terreng Maraton  lørdag 26. juli med NM-konsert etterpå. 

 

Vedtak (enstemmig): 



Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 19/14  Eventuelt  

Salg av gammel traktorklipper, Jonsered, hyller etc. 

Forslag: annonseres på hjemmeside til høystbydende. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente forslaget. 

 

Daglig leder orienterte om forespørsel han har fått om å bli ”ambassadør for Norge” for rugbylaget Leeds 

Rhinos og ba om godkjenning for å ta på seg et slikt verv. Innholdet i vervet er fortsatt ukjent, men blir 

klarlagt under møte den 21.03.2014. Styret underrettes om innholdet etter møtet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente at daglig leder kan ta på seg dette vervet. 

 

Tone Sidsel tok opp situasjonen rundt G12-laget i vinter. 

Saken har bakgrunn i at 11 år spiller(e) hadde forespurt om å delta på trening med G12, men fått til svar at 

det ikke var plass. 

Ola Stormorken orienterte om hva saken gjaldt og hva som har blitt gjort vedrørende dette. 

Ola Aspeslåen orienterte om at han hadde pratet med trener for laget. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Fotballgruppa arrangerer trener-/lagledermøte med det første, samt foreldremøte på hvert lag. Styret mener 

det er viktig at gruppene er tydelige i sin kommunikasjon med trenere/lagledere, samt gir mye ros for 

innsatsen som legges ned. Det skal arbeides videre med en ny sportsplan for gruppene. 

 

Endring av vedtak i sak 04/14. 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ber årsmøte om fullmakt til å ansette sportslig leder i idrettslaget. Omfang, innhold og varighet må 

baseres på den økonomiske situasjonen i laget. 

 

Anne Sletten har fått innspill på å etablere kjøp/salg/byttedag i forbindelse med allidrett i bygdahuset.  

Saken tas opp på neste styremøte 

 

 
Møtet ble hevet kl 22.50 

 

Ole-Petter Brendstuen  (ref) 


