
Til stede: 

Fra Kvam IL: Olav Røssum, (leder), Tone Sidsel Sanden (nestleder), Ola Aspeslåen 

(styremedlem KIL, leder Foreldreutvalget), Ingvild Selfors (styremedlem), Irene Østli 

(fotball), Kari Åse Haugom (håndball), Torunn Sigstad (ski og tur-orientering), Ole-Petter 

Brendstuen (daglig leder), Egil Myhre (Kvamhytta), Linda Myromslien Eide (Kvamhytta) 

Fra Foreldreutvalget ved Kvam skule: Ragna Eide Myhre, Ann Iren Brendemoen, Hanne 

Engum, Torolf Hagen, Tor Kjørum (Kvamhytta), Sigmund Trønnes (Kvamhytta) 

 

Forfall: Mette Blankenborg (Kvam IL allidrett) 

 

 

MØTE OM KVAMHYTTA 

  

Klubbhuset Kvam idrettspark, tirsdag 14. februar kl. 20.00. 

 

Sak 1: 

  

Framtidig drift og bruk av Kvamhytta 

 

Styreleder i KIL Olav Røssum la fram tre utfordringer til de frammøtte: 

1. Prosjektgruppa som har ledet arbeidet med renovering av Kvamhytta har lagt fram en 

overskridelse på kr 125.000,-. Hvordan løse dette? 

2. Det har blitt satt i gang en del andre forbedringer av hytta som legging av belegg, 

innkjøp av nye skap og senger. Hva er status på dette arbeidet og hvordan dekke 

eventuelle kostnader? 

3. Hvordan drifte hytta på lang sikt? 

  

Følgende ble vedtatt: 

1. Prosjektgruppa bestående av Odd Magne Sletten, Gunn Kristin Lien og Helge Næprud 

blir kalt inn til møte i klubbhuset mandag 20. februar kl 20.00. Her skal de redegjøre 

for hva som er gjort, hva som står igjen av arbeid og hvordan overskridelsen av 

budsjettet skal håndteres. Kan det gjøres noe ovenfor kreditorene for å få senket 

beløpet? Kvam IL sa seg villig til å dekke overskridelsen ved å få tilbakebetalt beløpet 

via leieinntekter. Dersom det skjer må det avtales nærmare om 

vilkår for tilbakebetaling av lånet Kvamhytta. Foreldrerådet skal søke revygruppa om 

midler som også kan dekke deler av overskridelsen. 

2. Det nye styret i Kvamhytta bestående av Egil Myhre, Linda Myromslien Eide, Tor 

Kjørum og Sigmund Trønnes kaller inn de tidligere representantene Hans Kamp og 

Atle Kolloen til fellesmøte innen den 10. mars. Her skal det redegjøres for hva som er 

gjort av oppussingsarbeidet utenom renoveringen. Hva som står igjen og hvordan dette 

ligger an økonomisk. 

3. Det nye styret i Kvamhytta fikk i mandat å jobbe fram et forslag til nye vedtekter samt 

lage en strategi for bruk av hytta. Dette presenteres for eierne av hytta (Kvam IL og 

Foreldrerådet) innen den 6. april. 

 

Evt.  

Ragna Eide Myhre foreslo at det lages en evaluering av prosjektarbeidet for læring i lignende 

prosesser. 

 

Torunn Sigstad spurte om de som har gitt gave til renoveringen har blitt takket. Det kom 

forslag om å sette inn en takkeannonse i avisa når bygget er ferdigstilt. 

 

Møtet hevet kl 21.45 

  

Ole-Petter Brendstuen (ref) 
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Kvam idrettslag 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet vart halde i klubbhuset tirsdag 14. februar, kl. 22.00.  

  

Sak 05/06  

Årsmøtet ga styret fullmakt til å godkjenne revidert regnskap fra Kvamhytta på første 

styremøte. 

Vedtak: Revidert regnskap godkjent på grunnlag av at revisor har godkjent dette. 

  

Eventuelt 

Torunn ba om å få skigruppa sitt budsjett for 2006. 

Vedtak: Daglig leder sender dette over. 

  

Ole-Petter (ref) 

 


