
Tilstede:  

 Olav Røssum 

 Tone S. Sanden 

 Ingvild Selfors 

 Knut Håvard Meldal, (fotball) 

 Hege Meldal, (allidrett) 

 Frank Jensvoll, (ski og tur-orientering) 

 Ole-Petter Brendstuen, (dagleg leiar) 

Forfall: 

 Gro F. Brendstuen 

 May-Britt Øybrekken, (handball) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 
 

Møte i klubbhuset tysdag 19. oktober kl. 19.00. 

 

Sak 09/04 

Retningslinjer for bruk av sponsorar ved innkjøp av varer og tenester for KIL. 

o Viktig at vi bruker våre sponsorer der vi kan. 

o KIWI, Blomsterhjørnet og Sport 1 Vinstra er eneste alternativ ved innkjøp fra disse 

bransjene. Dette forutsetter at de kan levere det vi etterspør. 

o Kaker kan hentes ut hos Ødegaarden, må si fra litt i forveien. 

o OB Brendemoen skal forespørres om anbud ved graving etc. Ikke forpliktet å bruke 

dersom de er dyrere enn andre, men skal forespørres.  

o Ved innkjøp hos KIWI må gruppeleder signere på kassalapp. Ta vare på kopi av 

kassalappen og gi denne til kasserer. Absolutt nødvendig da KIWI ikke lenger sender ut 

disse sammen med faktura. 

 

Sak 10/04 

Utbetring av ljosløypa ved idrettsparken. 

o Skigruppa orienterte om planane. Det skal lite til av arbeid og pengar for å lage ei ny 

sløyfe inne i Idrettsparken. Det er ønskje om at dette kan bli gjort før telen kjem. Den nye 

traseen vil ta av ved øvre grasbane og gå langs med den. Kommer så ned att ved 

speakerbua og går ned til hovedbana. Det vart også vedtatt å lage ei bru der 1 km og 2 km 

løypa møtes sør for hovedbana. Styret sett av inntil kr 20.000,- til arbeidet. Frank har prata 

dei tre entreprenørane i bygda og vil velge den som gje best tilbod og som kan gjera 

jobben med det fysste. Brua skal gjerast i stand på dugnad. Frank tek kontakt med 

kommunen angåande graving på kommunal grunn. 

 

Sak 11/04 

Evaluering av 2004 i KIL. 

- ordninga med dagleg leiar 

o Styret sa seg nøgd med ordninga og vil fortsette med den til neste år. Styremedlemmane 

var og nøgde med månedsrapportane som held dei informert gjennom året. Ein del rollar 

med avklares som vil avlaste dagleg leiar. Desse blir spesifisert utover hausten. 

Valgkomiteen må særleg styrke fotballgruppa da arbeidet her tek mest tid for dagleg leiar. 

Dagleg leiar fekk frist til 1. desember med å gje attendemelding om han fortsett og på 

hvilken måte og stillingsstørrelse som er aktuell.  

- ordninga med reinhaldar 

o Kirsti Krokbø fungerer veldig bra. Styret vedtok og tilby henne jobben også neste år. 

- ordninga med vaktmester 

o Tore har gjort en god jobb i sommer. Styret vedtok og tilby han jobben også for neste år. 

- Aktivitetsnivå 

o Styret vedtok å holde på dagens aktivitetsnivå og heller prøve å utvikle dei 4 gruppene. 

Det vil si at vi legger til rette og prøver å motivere flere til å bi med der det trengs. Vi bør 

også prøve å få noen til å gjennomføre trener/lederkurs innenfor de aktuelle idrettene. 

Allidrett og ski skal samarbeide i perioden det kan avvikles karusellrenn. Dei skal holde 

tett kontakt utover vinteren og tilpasse seg snøforholda. 

 

o Vetrantreff bli ført vidare.  

o St Hans festen: Alle tenker gjennom forslag til musikk. Odd Brendstuen blir forespurt om 

han vil fortsette den gode jobben med arrangementet. Fron FK ble bedt om å prøve å få 

hjemmekamp denne laurdagen. I tillegg kan vi prøve å lage ei breiare ramme rundt 

festdagen samt avtale med Bygdahuset slik at det kan brukes ved dårlig vær. 



o Countryfestivalen: Prøve å sette ned ei eiga gruppe som arbeider med countryfestivalen og 

førebuingane til denne. Væra enda mer presis når det gjeld vaktoppsett (færre fredag, 

fleire lørdag og søndag). Ansvarlige tilstede fra opprigging til nedrigging er over. Eigen 

butikkansvarlig som har ansvar for kontakten med KIWI til returen er ordnet. Vurdere å 

leige ein containar som butikk i staden for å leige telt. Sparer mykje arbeid ved kjøring av 

varer, hyller etc. Det vart vedtatt å sende ut eit brev til alle foreldra til dei aktive med 

spørsmål om dei vil/kan delta på neste års festival som antakeleg blir lagt til fellesferien. 

Her får dei valget mellom å delta eller betale aktivitetsavgift. Summen for avgifta vedtas 

seinare. 

 

Sak 12/04 

Førebuing til 2005. 

- på bakgrunn av drøftingane i saka framfor: kva bør gjerast av forbetringar til neste år? 

Sak 12 heng i hop med sak 11. 

 

- kva gjer vi ved eit evt. bortfall av inntekter frå speleautomatar? 

o Vi er garantert utbetaling tilsvarende tapte automatinntekter til og med 2005.  

o Alternative inntektskilder: Aktivitetsavgift dersom foreldra ikkje stiller ved 

Countryfestivalen. Markedsføre utleie av parken samt justere leiepriser.  

- korleis kan vi utnytte dagleg leiar best mogleg? 

o At alle gruppelederne og styremedlemmene må rapportere inn sine behov med fastsatte 

tidspunkt. Daglig leiar vil at Fotball blir styrket slik at det er minst 3 personer har ansvaret 

for denne aktiviteten. All informasjon som skal sendes ut fra styret/gruppene må gå via 

daglig leder slik at alle våre informasjonskanaler blir utnyttet; Klubbavisa, nettsiden, 

oppslag etc. Daglig leder må holdes utenfor gjennomføringen av aktivitetene i gruppene. 

Ellers sjå sak 11. 

 

Sak 13/04 

Retningslinjer for evt. utdeling av aktivitetspris. 

o Daglig leder foreslo at følgende retningslinjer blir brukt:  
o Lagets Bragd- og aktivitetspokal tildeles medlemmer som over tid har vist stor interesse 

og høy aktivitet i lagets idretter/aktiviteter. Tildeling skjer på årsmøta. 

Forslag til kandidater, med begrunnelse, sendes til idrettslagets styre som foretar den 

endelige tildelinga. Styret vedtok at ein slik pris skal henge svært høgt og at det er ikkje 

sikkert at den blir utdelt kvart år.  

 

Sak 14/04 

Aktuelle kandidatar til æresmedlemskap i KIL. 

o Styreleiar la fram forslag kommet fra Per Fredriksen:  

o Styret vedtok forslaget einstemmig 

o Alle må holde dette strengt konfidensielt fram til årsmøtet. 

 

Sak 15/04 

Styreleiar orienterte om utbetringa av Kvamhytta. Det er nedsett ei gruppe som har fått fullmakt til å 

planlegge og gjennomføre utbedringane som trengs. Gruppa består av Helge Næprud, Odd Sletten og 

Gunn Lien. Kvamhytta er eigd av Kvam IL og Foreldrerådet ved Kvam skule. Til sammen må dei to stå 

for kr 150.000 til utbedringa, av dette kan dugnadsinnsats utgjere kr 50.000,-. 

 

Sak 16/04 

Orientering om lagets økonomi. 

o Daglig leder orienterte om lagets økonomi som er god. Det ligg an til eit overskot på årets 

regnskap. Alle gruppene må holde seg innenfor sitt budsjett. Sjå ellers sak 10. 

 

Sak 17/04 

Eventuelt. 

o Dagleg leiar arbeider med Håndbok hvor alle retningslinjer blir samlet. Denne blir sendt til alle 

styremedlemmer for gjennomsyn. Håndboka vedtas på eit seinare møte. 

o Styreleiar setter i gang valgkomiteen med det fysste. Viktig å være tidleg ute for å få med ivrige 

personar. 

o Styret vedtok utleigepris på kr 200,- ved bruk av klubbhuset til organiserte lag og skuleklassar ut 

året. Voksne personar må være tilstede. 

 

Ref: Ole-Petter 


