
 

 

Kvam Idrettslag 

 

          10. februar 2009.  

Tilstede  

 Olav Røssum, (leder)   

Tone Sidsel Sanden (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Anja Solberg 

 Fotballgruppa v. Knut Håvard Meldal (vara) 

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Skigruppa v. Torunn Sigstad (vara) 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

 Forfall: 

 Irene Østli (Fotball) 

Lisa Rustli (Ski) 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 10. februar, kl. 20.00. 

 

Sak 08/09 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 13.01.2009 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. Det ble presisert at foran kommende høst så må gruppelederne sette seg sammen  

og planlegge tilbudene som gis. Kvam IL vil kun gi tilbud som går via gruppene. 

  
Sak 09/09  Årsmøte 

Ingen saker har kommet inn til årsmøte. Daglig leder la fram årsmøtepapirene.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente årsmøtepapirene med to endringer. 1. Årsmeldinga fra hovedstyre; slutten på avsnittet om  

ledersamlinga på Rondablikk endres. 2. Lønnsoppgjør for daglig leder. Styret vedtok en økning på 5 %  

gjeldende fra 1. mai  2009. Daglig leder finner dekning for økningen i budsjettet. 

 

Sak 10/09  Arbeid med hall 

Daglig leder orienterte om arbeidet med hall i Kvam Idrettspark. 

Det er sendt ut tilbudsforespørsel til 10 leverandører som har frist til 12. februar med å levere sine tilbud. 

I arbeidet med tilbudsbrevet har vi hatt hjelp av Ing. Helge Næprud. Han vil også være med å gå gjennom 

tilbudene som kommer inn. 

Forutsetningene for støtte fra næringslivet har endret seg drastisk det siste halve året pga ”finanskrisa”. 

Dette fører til at vi antakelig må tenke nytt for å få realisert planene. Daglig leder foreslo at Kvam IL sender 

et nytt brev til kommunen der de endrede forutsetningene legges fram og det spørres om hva Nord-Fron 

kommune kan bidra med av ytterligere finansiering. Det forslås at brevet sendes etter at vi har fått inn de 

nye tilbudene fra de ulike leverandørene. Utkast til brev ble gjennomgått. 

 

Styreleder foreslo at daglig leder inviterer ordfører, rådmann og andre personer disse mener bør delta til et  

møte om de endrede forutsetningene 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret stemte for styreleders forslag. Daglig leder inviterer de ovennevnte personene til møte i klubbhuset så  

raskt det lar seg gjøre. Styreleder deltar på møtet viss mulig.  

 

Sak 11/09  Idretts-SFO  

Daglig leder presenterte arbeidet med planene om å starte opp idretts-SFO med base i Kvam Idrettspark. 

For å kunne realisere prosjektet er vi avhengig av en viss påmelding, samt å ha en eller flere ansatte til 

ordningen. Daglig leder foreslår at tilbudet gis til skoleelever fra 3. til 7. klasse med oppstart fra skolestarten 

i august 2009. 

Under møtet ble følgende gjennomgått: Forslag til påmeldingsbrev som sendes alle foreldrene i de aktuelle 

klassene, samt forslag til utlysningstekst for medarbeiderne som legges ut på kvamil.no.  

 

Vedtak (enstemmig): 



Daglig leder tar kontakt med rektor ved Kvam skole for å legge fram planene og tilbyr at Kvam IL kan 

avlaste skolen med idretts-SFO for de eldste elevene. Redigert påmeldingsbrev sendes foreldrene til elevene 

som skal gå i 3. til 7. klasse kommende skoleår. Tilbudet om idretts-SFO gis mandager, tirsdager og 

torsdager kl 13.30-16.00. 

 

Sak 12/09  Kvamhytta  

Daglig leder orienterte kort om arbeidet med overtakelse av Kvamhytta. Alle nødvendige avtaler og 

skjemaer er nå utfylt av KIL og FAU og sendt til Statskog for godkjenning av overdragelse. Deretter skal 

papirene sendes til Statens Kartverk for tinglysing. 

Vi har mottatt kostnadsoverslag fra Bjørn Einar Sanden på framtidige utbedringsarbeider på hytta. Dette 

beløper seg totalt til ca kr 435.000,-. Dette dekker blant annet skifte av tak, takrenner og nedløp, pussing av 

grunnmur, skifte av tak i kjeller, skifte av alle vinduer og ytterdører, samt noen innerdører. I overslaget 

ligger også istandsetting av toalett og dusj i hovedetasjen. 

 

Innstilling: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 13/09  Eventuelt  

 

Tone Sidsel hadde med spørsmål fra Olaf Giverhaug om samarbeid på orientering. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Kvam IL kan ta med litt om Tormod sitt orienteringstilbud i neste klubbavis. Ellers oppfordres trenere og 

ledere til å informere om tilbudet til sine aktive der de finner dette naturlig. 

 

Grasrotandelen: 

Ordningen trer i kraft 1. mars 2009. 

Hvordan markedsfører vi dette og hva skal vi gjøre for å få folk til å velge Kvam IL? 

 

Vedtak (enstemmig): 

Daglig leder sjekker med Ole Kristian Rudland om hvordan KIWI kan markedsføre at folk kan gi sin støtte 

til foreningene i bygda. Kvam IL sender ut flygeblad til alle husstander med oppfordring om å støtte laget, 

baksiden brukes til generell informasjon om Kvam IL sine aktiviteter. 

Nettsida brukes til å markedsføre grasrotandelen. Daglig leder sender oppfordring om støtte til sine 

kontakter på e-post og på SMS med oppfordring om å sende videre. 

Kvam IL forsøker å få en til to personer til å gi ut informasjon om ordningen og oppfordring til å støtte KIL 

de to første lørdagene i mars. 

 

Torunn tok opp ønske om at flere får tilgang til å legge ut nyheter på vår nettside. 

 

Vedtak (enstemmig):  

Daglig leder sjekker med Ola Røssummoen om dette lar seg gjøre uten å måtte bytte teknologisk plattform 

for nettsiden. 

 

 

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

 

Vi minner om neste styremøte som er tirsdag 24. mars kl 20.00, samt årsmøte torsdag 19. februar kl 19.00. 

 

 

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

Møtet ble hevet kl 22.30 

Ole-Petter Brendstuen 

(ref) 


