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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Det blir med dette innkalt til styremøte i Kvam idrettslag.  

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 9. februar kl 20.00. 

 

Sak 09/10 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 20.01.2010. 

Svømmeklubb: 

Olav har blitt kontaktet av en representant for gruppen som ønsker å starte svømmeklubb på Sør-Fron. Det 

skal være et oppstartsmøte med det aller første. Dersom noen ønsker å delta på dette møtet så ta kontakt med 

Olav. 

Karusellrenn: 

Det har kommet mye skryt for langt bedre tilrettelagte karusellrenn etter at det ble foretatt justeringer etter  

det første rennet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 10/10  Årsmøte 2009 

Daglig leder la fram saker som har kommet inn før fristen den 5. februar. 

Styret gikk gjennom sin årsmelding, regnskap i revidert stand og budsjett for 2010. Daglig leder orienterte 

om årsmeldinger fra gruppene og innstilling fra valgkomiteen.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente sin årsmelding og budsjett for 2009. Den øvrige orienteringen ble godkjent.  

 

Sak 11/10  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 12/10  Arbeidet med hall i Kvam Idrettspark  

Daglig leder orienterte om den siste utviklingen i forhold til hall i Idrettsparken. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 13/10  Eventuelt  

Denne saken ble tatt med Ski- og Allidrettsgruppa før møtet. Det ble ikke tid til saken under møtet, men den 

gjelder alle gruppene: 

Det har kommet forslag på salg- og byttedag under familiedagen i Idrettsparken søndag  21. februar. 

Gruppelederne markedsfører til sine grupper, samt at vi bruker nettsida. 

 

-------------------- 

Møtet ble hevet kl 21.55. 

 

Neste styremøte er berammet til tirsdag 23. mars kl 20.00 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


