
Kvam Idrettslag 

13. mars 2020 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Sak 11-13/20, 16-17/20 og delvis sak 18/20 ble avholdt som e-postmøte 10. mars 2020. 

 
Deltakere: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp  

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Sak 11/20 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 07.01.2020 og e-postmøte 14.01.2020.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatene. 

  
Sak 12/20  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 13/20  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

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

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 16/20  Orientering fra aktivitetsgruppene 

Orienteringene fra aktivitetsgruppene utgikk. 

 

Alle grupper må huske å sende beskjed til post@kvamil.no ved endringer. Ved bruk av egne  

Facebookgrupper kommer ikke denne informasjonen på Kvam IL sin offisielle nett-/Facebookside. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 
Sak 17/20  Andre orienteringssaker  

Lansering av ny nettside er utsatt til etter årsmøtet, for å få med eventuelle endringer i framtidig 

organisering. 

 

Høvringentur søndag 5. april. Buss(er) er bestilt, forhåndspåmelding. 

 

Kvam IL har sendt følgende søknader om tilskudd til prosjekter: 

• Stiftelsen Dam, Utta hafælla 2, 2020-2022, totalt kr. 990 000,-. 

• Sparebankstiftelsen, mobil scene, kr. 350 000,-. 

• GD-fondet, materialforvaltersystem, kr. 5 000,-. 

• Sparebank 1 Gudbrandsdal, utbedring lysløype i Kvam Idrettspark, kr. 90 000,-. 

• Nord-Fron kommune, kulturpenger, kr 80 000,-. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

mailto:post@kvamil.no


 

Sak 18/20  Eventuelt   

Vedtak: 

Veileder fra NIF mot vold og trusler i idretten ble gått gjennom. Veilederen tas inn under  

retningslinjene til Kvam IL. 

 

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

 

Sak 14-15/20 og delvis sak 18/20 ble avholdt som telefonmøte 12. mars 2020 kl. 19.00. 

 

Deltakere: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp  

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 

Sak 14/20  Framtidig organisering av KIL/FR  

Jfr. sak 39/19, 47/19 og 04/20. 

 

Vedtak: 

Til Årsmøtesaklista: 

Sak 10: 

a) Kvam IL lyser ut honorert dommerkontakt for håndball. I dette ligger invitasjon og 

gjennomføring av dommerkurs, oppsett av dommere til kamper, samt oppfølging av 

dommerne. 

b) Kvam IL lyser ut honorert dommerkontakt for fotball. I dette ligger invitasjon og 

gjennomføring av dommerkurs, oppsett av dommere til kamper, samt oppfølging av 

dommerne. 

c) Kvam IL lyser ut honorert ansvarlig for trener- og lederforum. I dette ligger invitasjon og 

gjennomføring av trener- og lederforum, utforming av kurs, samt oppfølging av trenere og 

ledere. 

d) Kvam IL lyser ut honorerte trenere for håndball, fotball og ski- og sykkel i barn- og 

ungdomssegmentet. 

• Honorerte trenere må gjennomføre egnede kurs dersom de ikke har egnet erfaring fra tidligere. 

• Honorerte må være medlem av Kvam IL. 

• Årsmøte delegerer ansettelser og størrelse på honorar til styret. Det skal være full åpenhet og 

styret skal godkjenne utlysningstekst, ansettelser og honorar. 

 

Sak 11: 

a) Styret innstiller på at medlemskontingenten for 2021 holdes uendret; kr 100,- for 

enkeltmedlemmer og at familiekontingent kr. 400,- gjeninnføres fra 2020. Alle medlemmer 

registreres enkeltvis i medlemsregisteret. 

b) Styret innstiller på at treningsavgifter avvikles. 

 

Øvrige vedtak som ikke skal i årsmøtesaklista: 

a) Kvam IL fortsetter med Furusjøen Rundt som medlemmenes dugnadsinnsats. 

b) Kvam IL utreder videre i 2020 om E-sport skal opprettes som egen/ny aktivitetsgruppe 

c) Kvam IL tar i bruk «Laget Mitt» som ny baneorganisering, samt som informasjonsplattform for 

trenere/lagledere for informasjon til de aktive. «Laget Mitt» er knyttet til Rubic som brukes 

som medlemssystem. 

 

Sak 15/20  Årsmøte i Kvam IL 2019 

Årsmøtet er i første omgang flyttet til 26.03.2020. Årsmøte ble annonsert på lagets hjemmesider 17.02.2020 

og redigert 11.03.2020. NIF har gitt idrettslag dispensasjon til å avholde årsmøter innen 15.06.2020. 



 

Vedtak: 

Styret innstilte Ole Kristian Rudland som ny kandidat til valgkomiteen.  

Heidi Holen spør Liv Tone Holen om rollen som varamedlem til valgkomiteen. 

Styret godkjente årsmøtepapirene. 

 

Sak 18/20  Eventuelt   

Vedtak: 

• Høvringentur 5. april avlyses. Påmeldte kontaktes for refusjon. 

• Veterantreff avlyses inntil videre. 

• Klubbhus, garderober, trimrom og Kvamshallen stenges inntil videre. 

• Kvamhytta sperres for utleie inntil videre. Leietakere kontaktes. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 20.05. 

 
Neste styremøte er tirsdag 21. april 2020, kl. 19.00. 

Årsmøte for 2019 i Kvam IL er torsdag 26. mars 2020, kl. 19.00 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


