
Kvam Idrettslag 

17.april 2018 

 

Tilstede 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Trond Teigen  

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 17. april, kl. 20.00.  

 

Sak 15/18 Velkommen til nye styremedlemmer 

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

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 16/18 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 06.03.2018.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 17/18  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 18/18  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla». 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 19/18  Ulike retningslinjer 

Styret må velge en ny person som kan ta imot/godkjenne Politiattester etter at Bjørnar Henden gikk ut av 

styret. Daglig leder har også denne rollen. 

Daglig leder foreslo at Anette N. Lunde overtar denne rollen etter Bjørnar. 

Orientering om de øvrige retningslinjene. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente innstillingen og den øvrige orienteringen. Kvam IL setter fokus på Antidopingretningslinjer 

og retningslinjer vedrørende seksuell trakassering til alle grupper. Både nettside og klubbavis kan brukes til 

formålet. 

 

Sak 20/18  Kort orientering fra aktivitetsgruppene, maks. 5 minutter pr gruppe 

• Allidrett 

o Avslutning sist uke 

o 34 deltakere sist sesong 



o Allidrettsgruppen lager sak om avslutningen til nettsiden 

• Håndball 

o Sesongavslutning med turneringer 

o Lagene samler inn draktene etter turneringene og leverer på klubbkontoret 

o Kvam IL annonserer etter dametrener for neste sesong. Sjekker også med håndballkretsen 

o Trener trengs også på guttelaget som blir G14 neste sesong 

o Ingvild gir tips på trenere, eksempler er Hanne Skogum og Dennis Leine 

• Fotball  

o A-laget og G16 spilte treningskamper i Åndalsnes sist helg 

o Mange unge spillere som kan spille på A-laget 

o Alle lag er påmeldt og trenere/lagledere er på plass 

o Dommere blir satt opp i banedagboka 

• Ski- og sykkel 

o Ikke tilstede 

• Folkehelse 

o Voksentrim holder på ut april 

o Turorientering er under planlegging 

o Kutter ned på antall fellesturer, satser på tre organiserte turer på søndager 

o Turene kommer i det nye klubbavisa, samt at de kommer på DNT sin kalender 

o Det opprettes en Facebookgruppe for turene 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 21/18  Orienteringssaker  

Stilling som «Sportslig leder». 

Daglig leder orienterte.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringssaken. Forslag om evaluering av rollene til Anette og Ole-Petter etter 

sommeren, samt «strategisamling» med ekstern(e) deltakere til høsten. 

Administrasjonen arbeider med å finne en sportslig ressurs som kan bidra f. eks. med trenerkurs til 

gruppene. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 22.20. 

Neste styremøte er tirsdag 5. juni 2018, kl. 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


