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 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  
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Forfall 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, mandag 4. mars kl 20.00.  

 

Sak 09/13 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 15.01.2013.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 10/13  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 11/13  Årsmøte 2012 

Årsmøtet er berammet til 12. mars. Annonsert på våre hjemmesider 21. januar 2013.  

 

Vår representant til Rondane Kvamsfjellet Turløypelag (RKT), Geir Milsteinhaugen har gitt valgkomiteen i 

RKT beskjed om at han trekker seg fra styret. Kvam IL må derfor gi innspill på nytt styremedlem.  

Daglig leder mente dette vervet henger tett sammen med vår Ski- og sykkelgruppe, samt at det er viktig at 

Kvam IL sitt medlem i RKT sitter i Kvam IL sitt styre. Dette for å kunne informere godt gjennom hele året, 

samt ha førstehåndskjennskap til hva Kvam IL ønsker å melde inn til RKT. Daglig leder foreslo at leder av 

Ski- og sykkelgruppa i Kvam IL også blir lagets representant i RKT.  

Nytt: Vedtektene til RKT krever personlig vara for valgte styremedlemmer.  

RKT krever at alle sine styremedlemmer betaler årlig avgift til løypelaget. Kvam IL mener at dette er 

ivaretatt gjennom at laget betaler sine årlige andeler. 

 
Årsmøtepapirer, inkl. saker som har kommet inn innen fristen, og regnskapet for 2012 ble gjennomgått. 

Innstilling fra valgkomiteen er på det nærmeste klar og foreløpig innstilling var vedlagt årsmøtepapirene. 

 

Styret gikk gjennom årsmøtepapirene og klargjorde dem til årsmøtet. 

• På tidligere styremøte vedtok styret å fremme for årsmøte forslag om at Turorienteringen og 

Voksentrimmen blir en del av Folkehelsegruppa. Videre at Folkehelsegruppa velges på kommende 

årsmøte og at leder av gruppa går inn i styret i Kvam IL.  

 

• Jfr. Basis-lovnorm for Kvam IL: 

§4 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre 

avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 

 

• Daglig leder presenterte forslag til budsjett basert på innspill fra gruppene og regnskapet for 2012.  

 

Vedtak (enstemmig): 

• Styret vedtok at leder av Ski- og sykkelgruppa er lagets styrerepresentant i Rondane Kvamsfjellet 

Turløypelag (RKT). Videre at representant fra Ski- og sykkelgruppa går inn som personlig vara for 



leder av Ski- og sykkelgruppa til styret i RKT. Varamedlem velges av Ski- og sykkelgruppa før 

årsmøte i RKT. 

• Styret vedtok å foreslå uendret medlemskontingent for 2013 for årsmøtet.  

• Styret innstilte Bente Davidhaugen som ny kandidat til valgkomiteen.  

• Styret godkjente årsmøtepapirene. 

 
Sak 12/13  Fornyelse av avtale med Country Music Festival (CMF) 

Kvam IL har fått følgende tilbakemelding fra CMF:  

”Vedrørende grill så vil denne bortfalle i år. Det kommer til å komme et annet tilbud i disse lokalene som 

festivalen ønsker å drifte selv.  

Når det gjelder butikken så kan vi ikke si noe sikkert enda, da det jobbes mot sponsorpakker for noen av de 

større matvarekjedene. (KIL har i etterkant fått muntlig beskjed om at drift av butikk kan være aktuelt å 

tilby oss). 

Vi ønsker i størst mulig grad å legge til rette for annet dugnadsarbeid for de som blir berørt av omlegginger 

i driften. Mulige alternativer: 

• Dusjvakter 

• Toalettvasking 

• kildesortering av søppel 

• annen serverings jobb” 

 
Kvam IL skal arrangere Furusjøen Rundt-rittet 27. juli. Rittet har fått status som NorgesCup Terreng 

Maraton, og er seedingsritt både til Birkebeinerrittet og Grenserittet. Dette vil kreve svært stor 

dugnadsinnsats av medlemmene i Kvam IL og kommer i samme ”feriemåned” som CMF. Daglig leder er 

usikker på om vi greier å gjennomføre begge deler med høy kvalitet, og om vi har administrative ressurser 

til å kunne planlegge disse. Daglig leder mener at satsingen på eget arrangement må prioriteres høyest, og 

det kan gi oss store muligheter for kommende år. Arbeidet under CMF har gitt oss stor omsetning og et godt 

resultat gjennom mange år.  

Ettersom CMF nå gjør store endringer i vårt tilbud om arbeid, og derav usikkerhet rundt hvor stort det 

økonomiske resultatet blir (antakelig timebetalt pr deltaker), innstilte daglig leder på at Kvam IL takker nei 

til CMF og satser alt på videreutvikling av Furusjøen Rundt. Se også tilbud om annen dugnad under 

Eventuelt. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å takke nei til arbeid under CMF, og bruker ressursene på å gjennomføre Furusjøen Rundt- 

rittet på best mulig måte. 

 

Sak 13/13  Skiltprosjekt støttet av Gjensidigestiftelsen 

Skiltprosjektet vi har fått stor økonomisk støtte til, vil kreve stor arbeidsinnsats av Kvam IL i 2013 og 14. I  

tillegg til deltakere i et hovedprosjekt (styringsgruppe), vil det kreve flere deltakere i ulike delprosjekter som  

må arbeide med utforing av skilting, bestilling og utplassering av skilter, utforming av innhold på nettside,  

plotting av turdata, tilrettelegging av aktiviteter, økonomistyring etc. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret satte ned et hovedprosjekt for skiltarbeidet med følgende deltakere: 

Daglig leder Ole-Petter Brendstuen, styreleder Ola Aspeslåen, samt medlem Ole Kristian Rudland. 

Prosjektgruppa fikk mandat til å sette ned egne delprosjekter som er nødvendige og gjennomføre prosjektet 

innen tidsrammen til tildelingen fra Gjensidigestiftelsen. 

 

Sak 14/13  Rent Idrettslag 

Norges Cykleforbund har bedt bedt om at Kvam IL registrerer seg som ”Rent Idrettslag”.  NCF krever dette  

av alle arrangører av NM, NorgesCup etc. Hentet fra nettsiden Rent Idrettslag:  

”Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping?  

Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak? Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på  

verdiarbeid og antidoping.” 
På nettsiden http://www.rentidrettslag.no/ finner dere informasjon om hva vi må gjøre for å registrere oss. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å registrere Kvam IL som ”Rent idrettslag”. Styremedlemmene går gjennom nettsiden ”Rent 

Idrettslag før neste styremøte hvor saken tas opp igjen.  

 

 

 

http://www.rentidrettslag.no/


Sak 15/13  Orienteringssaker 

Vedtak fra Statens landbruksforvaltning etter flommen 10.06.2011: 

Statens landbruksforvaltning har innvilget erstatning på kr 155.284,- etter pinseflommen. Beløpet er utbetalt 

og godskrevet 2012-regnskapet.  

 

Kvam Stadion (”gamlebana”): 

Området blir tatt til utbygging av ny E6. Kvam IL har ikke blitt kontaktet angående at arbeidet er igangsatt. 

Daglig leder har derfor kontaktet ordfører vedrørende Kvam IL sine eiendeler på Kvam Stadion, og lagt 

fram vårt syn på at alle eiendeler må erstattes fullt ut. 

 

Administrasjon for Rondane Kvamsfjellet Turløypelag (RKT) 

Styremedlem hos RKT har vært i kontakt med daglig leder i Kvam IL vedrørende ønske om at Kvam IL skal 

være sekretariat for RKT. Styret må ta stilling til dette når en formell henvendelse måtte komme. 

 

Kvam Helsehus (Dalbo), gnr/bnr 376/2 – vedtak i Nord-Fron kommunestyre 18.12.2012: 

Eiendommen 376/2, Dalbo, sist brukt som Kvam Helsehus.   

Bygget blir stilt til disposisjon for Kvam Idrettslag så lenge de bekoster drift og nødvendig vedlikehold av 

bygget.   

Evt. avtale skal forelegges formannskapet til godkjenning.  

Hvis Kvam Idrettslag ikke ønsker å bruke bygget skal det selges på det åpne markedet. 

Kvam IL har så langt ikke fått noen nærmere tilbakemelding om vedtaket. 

Styret må ta stilling til dette når en slik henvendelse måtte komme. 

 

Fri halleie i Kvamshallen: 

Kvam IL og FF2010 sendte i fellesskap inn ønske til Nord-Fron kommune om at Kvamshallen skulle 

komme inn under ordningen ”fri halleie under 20 år”. Vi fikk tilbakemelding om at saken skulle behandles i 

HOK i kommunen. HOK har hatt møter 17.01. og 14.02., men så langt har vi ikke hørt at vår forespørsel har 

vært med i behandlingen. 

 

Spillemiddelsaker - Lysløype på fjellet og rehabilitering av fotballbane 

Lysløypa: 

Oppland fylkeskommune har godkjent vår søknad om spillemidler til lysløypa dersom de mottar tinglyste 

grunneieravtaler. Grunneieravtalene er sendt til signering hos grunneiere, og sendes for tinglysning så raskt 

vi har dem tilbake. Se også innspill om sak til årsmøtet. 

 

Rehabilitering av fotballbane: 

Oppland fylkeskommune godkjenner ikke dette som rehabilitering da de mener det dreier seg om ordinært 

vedlikehold. Vi har påklaget vedtaket da samme type rehabilitering er godkjent via spillemiddelordningen 

andre steder i landet. 

 

Prosjekt ”Utvikling Kvam”: 

Vi gjennomførte et nytt presentasjonsmøte 25. januar for Nord-Fron kommune, Regionrådet i Midt-

Gudbrandsdal, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge. 

Tilbakemeldingene var gode og de mener ideen er god. Imidlertid var tilbakemeldingene at vi måtte 

omformulere søknaden/beskrivelsen slik at den ble mer konkret, og satt opp i prosjektform. 

Kvam IL fikk tiden fram til mai/juni med å levere inn ny søknad/beskrivelse som de kan behandle. Et av 

punktene dreier seg om organisasjonsform. For å nå opp hos Innovasjon Norge kan det ikke være en ideell 

organisasjon som søker, men et selskap definert som næring. Et alternativ kan være å danne et eget AS for 

prosjektarbeidet, da med vekt på Furusjøen Rundt-satsing. Et AS kan være heleid av Kvam IL. Daglig leder 

søker profesjonell hjelp til omformulering av beskrivelsen/søknaden. 

Furusjøen Rundt trenger mer administrativ hjelp, men daglig leder foreslår at vi avventer dette til vi vet om 

prosjektet når opp med sin søknad. 

 

Istandsetting rundt Kvamshallen: 

Kvam IL avventet arbeidet med å ferdigstille området rundt Kvamshallen i 2012. Dette skyldes at Nord-

Fron kommune skulle drenere i samme området, samt lage en ny gangveg i forbindelse med 

Skreddarstugufeltet. Kvam IL tar opp igjen ”tråden” til våren og ber kommunen sette i gang sitt arbeid slik 

at vi blir ferdige. Granitt & Betongvare har tilbudt oss en mur til noen av området rundt hallen, så den håper 

vi å få benyttet oss av. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 



 

Sak 16/13  Eventuelt  

Liverpool Fotballskole – NB! Denne saken er konfidensiell inntil eventuell kontrakt er signert! 

Kvam IL har fått forespørsel om å arrangere Liverpool Fotballskole 5.-7. juli 2013.  

Det krever et stort apparat for å klare dette arrangementet, både frivillige, assistenter og opplegg til 

tilreisende trenere. 

Skal Kvam IL klare dette arrangementet, mener daglig leder det er avgjørende at det settes ned en bred 

prosjektgruppe som tar hånd om planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Det er vesentlig at det deltar 

fotballfaglige personer på delen som omhandler det sportslige opplegget. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å takke ja til tilbudet med forbehold om å få tilsendt kontrakt for gjennomgang først. En 

arbeidsgruppe bestående av Geir Inge Krok og Gunn Lien ble satt ned. De får ansvar for å få et prosjekt på 

beina som tar hånd om fotballskolen. Styret vedtok at Kvam IL ikke kan gjennomføre den årlige TINE 

Fotballskolen om vi tar på oss Liverpool Fotballskole. 

 

 
Dato for kontingentinnsamling 2013  

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at innsamlingen skjer søndag 14. april kl 13.00 

 

 
Thermavac Ryggtermos, http://thermvac.no/  

Kvam IL har fått tilbud på 4 ukers gratis utprøving av ryggtermosen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å si ja til utprøving av ryggtermosen. Dersom utprøvingen er vellykket foretas bestilling av 

produktet.  

 

 
Innmelding i “Arrangementsforum” 

Arrangementsforum er et forum for store arrangører under Lillehammer Turist. Medlemskontingenten for 

deltakelse er kr 35.000,-. Daglig leder mener det er viktig å være representert i dette forumet da det vil gi 

tilgang til direkte møter med blant annet Birkebeieneren og Oppland fylkeskommune. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Kvam IL melder seg inn i ”Arrangementsforum”. 

 

 
Møtet ble avsluttet kl 22.59 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 

Vi minner om årsmøtet tirsdag 12. mars kl 19.00, og neste styremøte tirsdag 19. mars kl 20.00. 

http://thermvac.no/

