
 

Kvam Idrettslag 

28. april 2015 

 

Tilstede: 

 Ola Aspeselåen, (leder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg, kl 20.30 

 Allidrett v. Inga Holø Rykhus 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen, 20.30 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Allidrett v. Merete Pedersen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 28. april, kl 20.00.  

 

Sak 14/15 Velkommen til nye styremedlemmer 

Orientering om organisering, hvem-gjør-hva og nettsida.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 15/15 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 10.03.2015. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 16/15  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 17/15  Folkehelseprosjekt med arbeidstittel «Utta hafælla» (ny arbeidstittel) 

Daglig leder orienterte om prosjektidéen. Prosjektet bygger på søknaden vi har sendt til Gjensidigestiftelsen 

de to siste årene uten å nå opp. Norges Idrettsforbund (NIF) har fattet interesse for prosjektet og vil at vi 

søker om støtte via ExtraStiftelsen. Prosjektet må være forankret i idrettslaget, og helst blant parter som vil 

nyte godt av gjennomføringen. NIF er en av de største organisasjonene som mottar støtte fra ExtraStiftelsen 

og de ønsker gode prosjektidéer. Vi har frist til 15. mai med å sende ferdig søknad. Innen den tid vil NIF 

arbeide sammen med oss for å beskrive prosjektet best mulig.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at prosjektsøknad sendes. 

 

Sak 18/15  Sportslig leder i Kvam IL   

Svein Håvard Steinli har akseptert tilbudet om stillingen som Sportslig leder.  

Steinli blir ansatt i 80 % stilling med utgangspunkt i fri hver fredag. Han starter i stillingen 4. mai 2015. 

Hans øvrige engasjementer som Gudbrandsdalsprosjektet og idrettsmassør vil han drifte videre utenom 

arbeidet i Kvam IL. Betingelsene er de samme som for Arrangementsleder i Furusjøen Rundt AS. 

Fullstendig arbeidsavtale ble lagt fram under styremøtet.   

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret protokollerte ansettelse av Svein Håvard Steinli som Sportslig leder. 

 



Sak 19/15  Orienteringssaker 

Liverpool Fotballskole 

Avtale om lunsjservering er inngått med Kirketeigen. Flere har meldt seg som frivillige, men flere må på  

plass. Sportslig leder tar ansvar for fotballskolen når han begynner. 

 

Erstatningssak Kvam Stadion 

Dom fra Tingretten ble gjennomgått på siste styremøte. Motparten har anket dommen til Lagmannsretten og  

Kvam IL sin advokat antyder at saken vil komme opp til høsten.  

 
Skiltprosjektet 

Kort orientering fra prosjektgruppa v/Ole Kristian. Prosjektet MÅ være ferdig og sluttrapport til 

Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen må være sendt innen 30.09.2015. 

 

Utvikling av Kvam Idrettspark.  

Norconsult har gitt tilbakemelding om at de tidligst kan se på saken i mai 2015.  
 

Samarbeidsavtale med FF2010.  

Styreleder orienterte om arbeidet med samarbeidsavtale for 2015. Det gjennomføres møte med 

administrasjon i FF2010 med det første. Deltakere fra Kvam IL blir styreleder, leder i fotballgruppa og 

gruppas kontaktperson mot FF2010. 
 

Hva skjer framover: 

 Treninger er i gang for alle sommergrupper 

 Oppstart fotballkamper 

 Det er påmeldt mikslag til Holmenkollstafetten lørdag 9. mai 2015. Alle 15 etapper er dekket.  

 Liverpool Fotballskole 26.-28. juni 2015 

 Oppstart turorientering 

 Furusjøen Rundt-rittet 25. juli 2015 

 TINE Kvam Fotballskole, 12.-14. august 2015 

 Furusjøen Rundt-løpet 5. september 2015 

 GR-cup 19. september 2015 

 Felles frivilligesamling etter Furusjøen Rundt 2015 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 20/15  Eventuelt   

Ola Aspeslåen tok opp framdrift av lysløypa. Prosjektleder Pål Klomstad holder tak i dette. 

 

Ola Aspeslåen refererte innspill fra medlem Per Fredriksen om nytt æresmedlem. Ola sender ut informasjon 

om vedkommende til styremedlemmene for avgjørelse. 

 

Heidi Holen refererte lavterskeltilbudet «Utta hafælla» som folkehelsegruppa arbeider med å lansere i 

sommer. 

 
Møtet ble avsluttet kl 21.55 

Neste styremøte er tirsdag 9. juni kl 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 


