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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 29. mai, kl. 20.30. 

 

Sak 05/07  

Gjennomgang av referat fra forrige møte (30. januar). 

Godkjent. 

  

Sak 06/07  

Korte orienteringssaker: 

• St Hansfest 2007 – Ole-Petter. Viktig med nok og godt vakthold. Alkoholloven må 

overholdes på alle punkt. 

• Countryfestivalen 2007 – Ole-Petter. Listene er klare og vil bli distribuert med det 

første. 

• Tildeling av Ungdomsmedvirkningsprisen 2006 – Ole-Petter. Se sak 08/07 for 

videre oppfølging. 

• Framdrift vedrørende at KIL eventuelt skal overta Kvamhytta – Olav. Olav 

orienterte om at gruppa som ble nedsett i vinter nå skal ta fatt på arbeidet. Gruppa 

består av Torolf Hagen og Hildegunn Schweinsberger fra FAU ved Kvam skole, 

samt Olav Røssum og Ola Aspeslåen fra Kvam IL. 

  

Sak 07/07  

Forslag om innkjøp av ny gressklipper.  

Vi har fått tilbud på to ulike John Deere modeller fra Felleskjøpet v/Kjetil Steineide. Vi er 

blitt anbefalt John Deere modeller av alle de vi har forhørt oss hos, blant annet Hamar 

Stadion, Indre Østland Fotballkrets og Lillehammer kommune. 

  

1. X320 - kr 60.000,- eks mva, ferdig montert. 

Klippebredde 1,22 meter, oppsamler på 250 liter. 22 hk. 

  

2. X540 - kr 73.500,- eks mva, ferdig montert. 

Klippebredde 1,37 meter, oppsamler med tipp på 500 liter. 26 hk. 

I flg Steineide så klarer denne helt greit å dra ut en vannvogn. Har diffrensialsperre. 

Denne har også en luftvifte som gjør det mulig å klippe når det er rått. 



  

Steineide sier at de 13.500,- ekstra er svært godt anvendte penger for å få en profesjonell 

maskin som er tilpasset behovet.  

 

Vedtak: Olav Røssum prater med Kjetil Steineide hos Felleskjøpet angående klipperen vi 

har fått tilbud om (evt andre egnede modeller). Det er viktig at vi får utstyr som er sterk 

nok til å dra en vannvogn og som ellers fyller de behov vi har. 

Ole-Petter prater med Oddgeir Haave og Per Henry Vassdokken om vannvogn som Per 

Henry har og sjekker om denne er egnet i Idrettsparken.  

 

Ved et eventuelt vedtak om innkjøp av ny klipper så oppstår muligheten til å selge en av 

våre nåværende klippere. Vi har allerede flere som er interessert i å kjøpe en av de dersom 

vi skal kjøpe ny. Hos A-K Maskiner er vi tilbudt kr 7.000,- for vår Husquarna modell ved 

kjøp av ny klipper i 100.000 kroners klassen. 

 

Vedtak: Vi avventer svar fra undersøkelsene om klipper og vannvogn og tar et nytt møte 

om saken. I utgangspunktet legger vi ut den eldste klipperen for salg dersom vi kjøper ny. 

Medlemmer i Kvam IL kan da by på klipperen som vil bli solgt til høystbydende.  

   

Sak 08/07  

Langsiktig ungdomsarbeid i regi av Kvam IL. 

Tildelingen av Ungdomsmedvirkningsprisen bør inspirere til enda mer strukturert og 

langsiktig arbeid for å aktivisere bygdas ungdommer. 

 

Vedtak: Kvam IL setter ned en arbeidsgruppe bestående av; daglig leder (Ole-Petter), 1 

styremedlem (Tone Sidsel Sanden) og minimum 2 ungdommer i alderen 13-19 år. 

Ungdommene bør være både aktive og passive medlemmer i idrettslaget for å favne flest 

mulig interesser. Følgende ungdommer spørres i første omgang: Anton Mitchell (14 år), 

Stig Ørjan Karenstuen (16 år), Silje Eide (16 år), Sissel Randen (16 år), Therese 

Øybrekken (16 år) og Marius Lien Killi (15 år).  Arbeidsgruppen skal arbeide fram 

konkrete planer og tiltak for Kvam IL sin ungdomssatsing, samt få på plass et eget 

”Ungdomsråd” i Kvam IL. Arbeidsgruppen skal være på plass innen 1. august 2007 og 

levere sitt arbeid til styret innen 1. oktober 2007. Styret behandler så dette arbeidet på et 

av høstens styremøter og gir ”Ungdomsrådet” videre mandat til sitt arbeid. 

Pengebeløpet som fulgte med Ungdomsmedvirkningsprisen øremerkes til dette 

ungdomsarbeidet. 

 

Sak 09/07  

Forslag om nytt kombinert redskapshus/utstyrshus/smørebod. 

 

Det ble diskutert ulike løsninger for redskaps-/utstyrsoppbevaring, blant annet å ta i bruk 

kjelleren på klubbhuset, ruste opp dagens speakerbu eller få plassert klipper/scooter hos 

andre når det ikke er sesong. 

Vedtak: Det jobbes videre med tegninger av et nytt redskaps-/utstyrshus der hvor dagens 

speakerbu er plassert. Ola Aspeslåen jobber med tegninger. Her bør det være plass til det 

vi har av klippere/scooter/utstyr. Garderobe kan fortsatt brukes som smørebod. 

 

 

Sak 10/07  

Økonomistatus – Ole-Petter 

Økonomien er fortsatt svært god. Vi har økt sponsorinntektene betraktelig fra i fjor. 

Kontingentøkningen gir en del ekstra og vi har hatt gode inntekter fra utleie av 

gamlebanen også i vår. Vi har fått signaler om en økning i kulturpenger fra Nord-Fron 

kommune. 

  



Sak 11/07  

Eventuelt 

Vi har fått tilbud om å ta husvask på kontorlokalene til BetoNor, til en antydet sum av kr 

10.-15.000,-. Frist for å være ferdig er i begynnelsen av september. 

Vedtak: Vi tar på oss denne jobben og prøver å organisere ca 15 personer til arbeidet. 

Daglig leder trenger hjelp til å skaffe egnede personer.  

 

Kjøp av sviller. Daglig leder har fått forespørsel om vi vil selge noen av de gamle 

jernbanesvillene som ligger i parken. 

Vedtak: KIL trenger disse selv og de selges derfor ikke. 

 

Volleyballbane. Kari Aase jobber med å få i stand en volleyballbane sør for eldresenteret. 

Styret synes dette er en god ide for å skape nye aktiviteter.  

Vedtak: KIL bringer denne ideen videre til arbeidsgruppen som skal jobbe med 

framtidsrettet ungdomsarbeid.  

 

Skolemusikken ønsker møte vedrørende å finne en dag til øving som ikke kolliderer med 

våre aktiviteter. Vi avventer henvendelse fra skolemusikken, men alle gruppelederne må 

være forberedt på et møte med det aller første da fristen for å leie Bygdahuset går ut i 

midten av juni. Vi må bestrebe oss på å legge våre aktiviteter slik at skolemusikken får en 

egnet dag.  

 

 

Møte ble hevet kl 23.10. 

 

 

Ole-Petter Brendstuen 

(Daglig leder Kvam IL) 


