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REFARET FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

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

 

Sak 10/12 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 05.01.2012. Referat utsendt tidligere. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 11/12  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 12/12  Årsmøte 2011 

Styret gikk gjennom årsmøtepapirene og klargjorde dem til årsmøtet. Innstillingen fra valgkomiteen var klar 

til møtet. 

Styret laget forslag til årsmøte om hvordan Kvamshallen skal føres i lagets regnskap. Styret la fram forslag 

til nytt medlem i valgkomiteen. 
 

Vedtak (enstemmig): 

Saklista til årsmøtet: 

• Punkt 4. Styret innstiller overfor årsmøtet at årsberetningene for 2011 godkjennes. 

• Punkt 5. Styret innstiller overfor årsmøtet at det reviderte regnskapet for 2011 godkjennes, 

inklusive prosjektregnskapet for Kvamshallen.  

Styret i Kvam IL innstiller for årsmøtet at balanseverdien av hallen settes til dagens bokførte verdi, 

kr 719.398,-. Den bokførte verdien anses så liten i forhold til reell verdi, at avskrivning av hallen 

vurderes ikke å være nødvendig nå. 

• Styret lagde sine innstillinger til punkt 6 a) og b) på styremøte 01/2012  

Punkt 6 c) Styret innstiller overfor årsmøtet at den reviderte lovnormen godkjennes. Styret 

innstiller videre på at det fravikes lovnormen når det gjelder valg av styret, slik leder, nestleder, 

styremedlem og gruppeledere velges som styremedlemmer. Det velges ikke varamenn, men annet 

gruppemedlem er varamedlem for gruppeleder i styret.  

Punkt 6 d) Styret innstiller overfor årsmøtet at Kvam IL innløser tomta til Kvamhytta. 

• Styret lagde sine innstillinger til punkt 7 a) og b) på styremøte 01/2012. Presisering av punkt 7 a); 

Alle medlemmer i familiemedlemskap registreres enkeltvis i medlemsregisteret. 

• Punkt 8. Styret innstiller overfor årsmøtet at forslag til budsjett for 2012 godkjennes. 

• Punkt 9. Styret innstiller Anette Nyheim Lunde som ny kandidat til valgkomiteen.  

• Styret godkjente årsmøtepapirene. 

 



Sak 13/12  Oppfølging av Leder/trenersamling - Klubbutviklingskurs 

Under klubbutviklingskurset ble det vedtatt å arbeide for et bedre samarbeid mellom lagets grupper, samt at 

alle grupper skal ha en definert trenerkoordinator. Trenerkoordinatene skal defineres på første gruppemøte 

etter årsmøtet. I tillegg til trenerkoordinator, er det viktig med dommerkontakter i de grupper som trenger 

dommere (fotball og håndball), samt personer med ansvar for arrangementer i gruppene og sportslig 

utvikling/lederutvikling i hver gruppe. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at alle grupper gjennomfører gruppemøter innen 10. mars 2012, og at alle grupper definerer  

hvem som skal være trenerkoordinator, og konkretiserer arbeidsoppgavene til de øvrige i gruppa. Daglig  

leder purrer Elin Synnøve Solberg på referat fra startmøtet 12.01.12. 

 
Sak 14/12  Orienteringssaker 

Søknad om prosjektstøtte til Furusjøen Rundt-trippelen og ny festival  

Daglig leder orienterte om arbeidet den siste tiden med prosjektsøknad til Furusjøen Rundt-trippelen og en  

mulig ny festival med base i Kvamshallen, basert på orientering på tidligere styremøte. 

 

Støtte til Idretts-SFO: 

Sparebankstiftelsen har gitt kr 40.000,- til Kvam IL Idretts-SFO etter vår søknad høsten 2011. 

 

Spillemidler til utstyr. 

Vi nådde ikke opp med vår søknad om spillemidler til utstyr til fotballmålene, da potten til IØFK er  

brukt opp til andre søkere. Oppland Idrettskrets har innstilt på at vi får ca kr 11.000,- i spillemidler  

til utstyr på det øvrige utstyret til hallen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 15/12  Eventuelt  

Innløsning av tomta rundt Kvamhytta 

Sak fra styret til årsmøtet: Skal Kvam IL innløse tomta rundt Kvamhytta? Markedsprisen  

ligger på ca kr 120.000,- i flg. Advokatfirmaet Harris som forvalter tomta for Statskog.  

Festeavgiften ligger an til å øke fra kr 1.200,- pr. år til kr 8.700,- pr. år. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret innstiller for årsmøtet at Kvam IL innløser tomta til Kvamhytta. 

 
Drakt- og faneopptog i forbindelse med markering av Kringen 2012.  

Kvam IL har blitt invitert til å stille med fane i Drakt- og faneopptoget lørdag 25.08.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Kvam IL stiller med fane på opptoget. 

 

Avtale mellom Rondane-Kvamfjellets Turløypelag. 

Kvam IL har mottatt utkast til avtale mellom RKT og KIL for oppkjøring av løyper på Kvamsfjellet.  

Styret gikk gjennom utkastet under styremøtet.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Kvam IL ikke kan ta stilling til avtaleutkastet da laget ikke har deltatt i forhandlinger om  

løypekjøringen.  

 
Utbedring av hovedbanen våren 20012 

A-laget har blitt satt opp med hjemmekamp mot Heidal 1. mai og Vinstra 18. mai. Disse to kampene  

vil ha et stort inntektspotensialet og kan få mange tilskuere på kamp. Daglig leder foreslo at banen  

utbedres 2. mai og at den ligger i ro til kampen den 18. mai. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok innstillingen. 

 
Møtet ble avsluttet kl 23.10. 

Ole-Petter Brendstuen (ref)  


