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Kvam idrettslag 
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet vart halde i klubbhuset måndag 5. desember, kl. 20.00.  

 

Sak 16/05 

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte. 

Referatet godkjent. Olav foreslo 8-9 styremøter i året jfr punkt 15/05 fra referatet. 

 

Sak 17/05 

Orientering om arbeidet med Kvamhytta. 

Olav orienterte om arbeidet ved Kvamhytta. Han hadde prata med Odd Sletten og 

arbeidet skal være avslutta til jul. Kostnadsoverslaget ser ut til å holde, men de venter 

med å sette i stand badet oppe. 

 

Sak 18/05 

Forberedelse til årsmøte i Kvam IL. Fastsetting av dato. 

Vedtak:  Tirsdag 7. februar kl 19.00. Daglig leder har satt i gang valgkomiteen og skal 

også sørge for å annonsere årsmøte innen fristen samt markedsføre møtet i media. Det er 

viktig at alle i styret prøver å få medlemmene til å møte opp den 7. februar. 

 

Sak 19/05 

     Drøfting av hvordan vi kan videreutvikle idrettslaget, ( aktiviteter og anlegg) 

• hva gjør vi med kjelleren i klubbhuset? Vedtak: kjelleren blir ikke ferdigstilt, men til 

sommeren må det festes plastikk i taket utenpå isolasjonen. 

• ballbinge? Vedtak: Alle i styret tenker på om ballbinge er noe å satse på. Dette blir 

tatt opp igjen ved en senere anledning. 

• rekruttering av trenerer og ledere. Vedtak: 2006 skal brukes til å bli bedre i det vi 

allerede driver på med. Det vil si at vi skal forsøke å rekruttere og kurse trenere slik 

at vi blir enda bedre i de idrettene vi har. Daglig leder har sendt ut forespørsel til 

mange av dagens trenere og bedt om tilbakemelding på hvilken kompetanse som 

finnes og hvem som kan tenke seg mer. Når kartleggingen er ferdig kan idrettsrådet i 

kommunene kontaktes med tanke på kurs. 

• drift og bruk av Kvamhytta. Vedtak: Olav foreslo at vi må ta mer tak i driften av 

Kvamhytta. Han kan tenke seg at noen i styret deltar aktivt. Olav kontakter 

foreldrerådet ved skolen for fellesmøte etter nyttår, men før årsmøtet. I forkant 

arrangerer idrettslaget styremøte hvor det diskuteres hvordan vi best kan ivareta våre 

forpliktelser og bedre driften av hytta. 

• m.m. Forslag om å få fjernet skateboard rampen på asfaltbanen. Vedtak: Daglig leder 

sjekker med kommunen hvem som fikk midler til å sette den opp. Disse kontaktes i 

etterkant for å avtale fjerning av rampen. 



 

 

Sak 20/05 

Evaluering av ordningen med daglig leder i Kvam idrettslag. 

Vedtak: Ordningen går fra 1. mars til 1. mars hvert år slik at et nytt styret skal få uttale 

seg. Ordningen skal derfor evalueres førs første mars. Flere i styret signaliserte at de er 

fornøyd med ordningen og at den foreslås videreført. Det tas høyde for dette i neste års 

budsjett. 

 

Sak 21/05 

Eventuelt. 

Frank orienterte om lysløypeplanen på Kvamsfjellet. Merknaden fra idrettslaget ble sendt 

inn etter forrige styremøte og er med i planen. 

Olav Talle fra Areal Pluss er hyret inn til å tegne traseen på ca 2 km med utgangspunkt 

ved Rondaplassen. Dersom løypa kommer inn på regulringsplanen blir den med i 

løypenettet og blir kjørt opp. 

Kvam IL har inne søknad om tippemidler på den gamle planen. Denne opprettholdes med 

beskjed om at det kommer nye planer for løypa. 

 

Daglig leder informerte om at vi skal ha varetelling hos KIWI den 1. januar 2006. Viktig 

at vi har mange som deltar da KIWI er den største sponsoren vår. Innkalling blir sendt ut. 

Ole-Petter vil gjerne ha tilbakemelding om styremedlemmene kan delta og om de vet 

andre som vi skal ta med. 

 

Daglig leder gjentok at fristen for innsending av budsjett og årsmelding er 15. desember. 

Gjelder alle gruppene; ski, håndball, allidrett og fotball. Dette for å få alt klart til 

årsavslutning og årsmøte. 

 

 

Neste styremøte ble bestemt til tirsdag 3. januar 2006, kl 20.00 i klubbhuset. 

 

Ole-Petter Brendstuen,      

(ref)        


