
 

Kvam Idrettslag 

9. februar 2011 

Tilstede  

 Olav Røssum (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Aspeslåen  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Laila Stormorken 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 8. februar kl 19.00. 

 

Sak 10/11 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 18.01.2011. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 11/11  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 12/11  Årsmøte 2010 

Styret gikk gjennom innkomne saker og forslag, samt årsmøtepapirene og klargjorde dem til årsmøte. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Saklista til årsmøtet: 

• Punkt 4. Styret innstiller overfor årsmøtet at årsberetningene for 2010 godkjennes. 

• Punkt 5. Styret innstiller overfor årsmøtet at det reviderte regnskapet for 2010 godkjennes. 

• Punkt 6. Styret behandlet innkomne to forslag og saker til årsmøtet: 

a) Forslag fra Knut Håvard Meldal:  

Kvam IL avvikler dagens ordning for valgkomite, og lar nestleder i hver gruppe fungere som 

representant i en ny valgkomite. Ny valgkomite bestående av nestleder i alle grupper samles 

som i dagens ordning etter behov for felles å komme med ideer, men alle har hovedansvar for 

sin gruppe. Argument: Alt for liten kontakt mellom valgkomite og gruppene. 

Styrets innstilling: Styret er enige i argumentet til Knut Håvard, at det ønskes en valgkomite 

som samarbeider tett med gruppene. Styret innstiller likevel på at dagens ordning for 

valgkomite fortsetter. Dette for å sikre uavhengighet og at man favner bredt i laget. Det er 

viktig at valgkomiteen følger gjeldende instruks. 

b) Forslag fra Knut Håvard Meldal:  

Våre fotballspillere som spiller på samarbeidslag med 1-4 andre klubber (spillere over 13 år) 

må betale treningsavgift. Flere av disse lagene kan ha betalte trenere, kretsen setter opp 

dommere som fort skal ha 1.000,- kr pr. kamp, lagene deltar på turneringer der klubbene 

dekker kostnadene for trenere og lagledere. Spillerne har ikke utgifter til felles lagutstyr og 

klubbene dekker påmeldingsavgifter i seriespill og turneringer på mange tusen pr. lag pr. år. 

INGEN andre spillere med så høyt aktivitetsnivå som våre, spiller gratis noe annet sted i 

landet... Samarbeidende klubber ser det også som en stor fordel om spillere på samme lag blir 

belastet med samme treningsavgift. Denne vil til en viss grad avhenge av aktivitetsnivået til 

laget, og bør ikke settes på et årsmøte i klubber. 

Forslag: fotballspillere på samarbeidslag betaler treningsavgifter satt i samarbeid mellom 

samarbeidende klubber for hvert enkelt lag pr. år. Summen kan variere mellom lag. 

Argument: Dette vil lette samarbeidet med naboklubber vesentlig, da spillere på samme lag 

betaler lik sum. I 2010 var det 4 forskjellige satser på juniorlaget, og det varierte fra kr. 0,- for 

våre spillere, til ca kr 1.500,- for spillere fra Sør Fron. Dette blir urimelig overfor spillerne 

som ikke ser klubbgrensene like klart når de spiller på samme lag. 



Styrets innstilling: Styret ønsker at gjeldende praksis for treningsavgift fortsetter. Det er 

viktig med lavest mulig frafall i idretten, særlig for aldersgruppen som nevnes i forslaget. 

Lave avgifter kan bidra positivt til dette. Styret mener også at eventuelle treningsavgifter i 

laget må sees i helhet for alle idretter. Styret innstiller derfor på å opprettholde fri 

treningsavgift for barn under 18 år. 

• Punkt 7. Styret innstiller overfor årsmøtet en uendret medlemskontingent for 2011. Kr 50,- for 

enkeltmedlemmer og kr 150,- for familier. 

• Punkt 8. Styret innstiller overfor årsmøtet at forslag til budsjett for 2011 godkjennes. 

• Punkt 10. Valg. Valgkomiteen innstiller sine forslag under årsmøtet. Styret innstiller Laila 

Stormorken som ny representant til valgkomiteen. De to øvrige representantene i valgkomiteen er 

ikke på valg. 

 
Sak 13/11  Eventuelt  

Sør-Fron Regnskapskontor (SFRK) ber om at det utarbeides nytt årlig driftsbudsjett for  

Kvamshallen, der sponsorinntektene fordeles på de antall år de er avtalt for. SFRK søker på vegne av  

Kvam IL om momsregistrering for lagets sponsorvirksomhet, samt om momsrefusjon på deler av  

hallbyggingen. 

  
Kvam IL har innhentet tilbud på medlemskap i Lillehammer Turist. Et medlemskap kan gi muligheter for  

økt markedsføring av blant annet Kvamhytta og Furusjøen Rundt-trippelen. Det innhentes mer informasjon  

om hva som ligger i et medlemskap før det tas stilling i saken. 

 
Jfr. sak 06/11 og svar fra Fron Ski. 

Fron Ski krever et bidrag på kr 7.500,- fra hver av samarbeidsklubbene for 2011.  

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok bidrag på kr 7.500,- til Fron Ski for 2011.  

 

 

Møtet ble hevet kl 21.40 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


