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Tilstede  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

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

 

Sak 11/16 Velkommen til nye styremedlemmer 

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

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 12/16 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 09.03.2016.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 13/16  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 14/16  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion  

Dommen fra Lagmannsretten er anket til Høyesterett 

 

Ny lysløype: 

Daglig leder/medlem av prosjektgruppa orienterte. Forslag om offisiell åpning av lysløypa i romjula 2016.  

 

Skiltprosjektet: 

Ole Kristian Rudland orienterte om framdriftsplanen for gjenstående arbeider i prosjektet.  

Ingvild blir med i skiltgruppa som sekretær. Ole-Petter setter Ingvild inn i prosjektet. Ingvild styrer 

framdriften i prosjektgruppa som består av Ole Kristian Rudland, Ola Aspeslåen og folkehelsegruppa. 

Noen småfeil i vinterskiltingen som blir rettet opp. 

Mål for ferdigstillelse for sommerkartgrunnlaget/skilt ble satt til 1. juli 2016.  

 

«Utta Hafælla» - fornyet søknad til ExtraStiftelsen 

Vi søkte ExtraStiftelsen via Norges Idrettsforbund (NIF) i fjor om støtte til tilnærmet samme prosjekt, men 

nådde ikke opp den gangen. NIF ber oss søke på nytt. Prosjektet må være forankret i idrettslaget.  

  



Nettsiden til Kvam IL: 

Alle grupper ser gjennom innholdet på nettsiden til sin gruppe og gir innspill på endringer som må gjøres.  

Daglig leder finner løsning for innhold på nettsiden slik at det ikke blir mange «reklamebokser» i starten ved  

mobilvisning av nettsiden. 

 
Fotballskole og nostalgikamp: 

Sportslig leder er i gang med planlegging av fotballskole 23.-25. juni. Skolen arrangeres i samarbeid med  

Gudbrandsdalprosjektet. Som avslutning på skolen blir det en nostalgikamp mellom Kvam-Heidal/Faukstad  

med spillere registrert med seriekamper mellom 1980-1985. Sportslig leder har dannet en  

planleggingsgruppe sammen med Jan Peder Østlie, Tor Olsen, Rolf Egil Krok og Åge Lillesandbu. Reidar  

Grothe har tatt ansvar for Heidal/Faukstad.  

 
Nytt medlemsregister-kontingentinnsamling: 

Kvam IL tar i bruk nytt medlemsregister fra Rubic. Her vil alle medlemmer kunne gå inn elektronisk via  

hjemmesiden og registrere sine opplysninger. Rubic sitt system er godkjent av NIF og vil blant annet kunne  

brukes i framtidige Idrettsregistreringer. Det kan bli aktuelt med en tradisjonell kontingentinnsamling om vi  

ikke når ut til alle medlemmer med det nye systemet i oppstarten. Flere alternative løsninger vurderes for å  

nå ut til alle innbyggere, e-post, mobil, brev, oppsøkende virksomhet etc. 

 
Hva skjer framover: 

 Ny Klubbavis er sendt ut. 

 Vintertreninger og -konkurranser er avsluttet. 

 Fotball og sykkel er i gang. Informasjon rundt oppstart av fotballtreninger var ikke tilfredsstillende 

og må gjøres bedre i framtida. 

 Klatrerittet Mot Rondane søndag 24. april. Gode tilbakemeldinger, mange tilskuere, sykkelgruppa 

ser på forslag for å øke antall deltakere i framtida. 

 Vårdugnad i Idrettsparken tirsdag 26. april fra kl 17.00. Stort oppmøte og alle planlagte oppgaver 

ble gjennomført. 

 Seriekamp A-laget mot Dombås 1. mai kl 16.00. 

 YT Holmenkollstafetten lørdag 7. mai. Mangler to deltakere pr i dag. 

 GD-cup på sykkel søndag 22. mai. Samarbeid mellom GD, Kvam IL, Lågen CK, Ottadalen CK og 

Lillehammer CK. 

 Turorientering/gåturer for sommeren er ferdig planlagt. 

 Gruppene må sende inn ønskede treningstider i bygdahuset, Vinstrahallen og Kåja for kommende 

vinter til neste styremøte i juni. Daglig leder sender ut mer informasjon når denne foreligger fra 

Nord-Fron kommune. 

 HalvStyrkeprøven med start fra Kvam lørdag 18. juni. Kvam IL trenger ca 10 personer til å hjelpe 

til med sekretariat, rigging, start og opprydding. 

 Furusjøen Rundt-rittet 23. juli med frivillige fra Kvam IL. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Møtet ble avsluttet kl 22.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


