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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 29. april 2014, kl 20.00.  

 

Sak 20/14 Velkommen til nye styremedlemmer 

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

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 21/14 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 11.03.2014.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 22/14  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 23/14  Alkoholpolicy i Kvam IL  

Kvam IL har ikke vedtatt noen felles alkoholpolicy.  

Daglig leder la fram forslag til slik policy. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok alkoholpolicy for Kvam IL. Policyen legges ut blant de øvrige retningslinjene på nettsiden, 

samt at den håndheves ved brudd på policyen. Gruppene skal minne om policyen når de informerer 

utøvere/foreldre/trenere om turneringsdeltakelse. 

 

Sak 24/14  Stiftelsesmøte Furusjøen Rundt AS (FR AS) 

Jfr. sak 45/13, 46/13, 03/14 og 12/14, samt vedtak 6 a) av årsmøtet i Kvam IL.  

Viser til tidligere behandling av prosjektet. 

Vi har så langt fått tilbakemelding på vår prosjektsøknad fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG) og 

Nord-Fron kommune (NFK), og Oppland fylkeskommune. De støtter prosjektet med: 

   RMG  NFK  OFK  Sum 

• 2014:  kr 200.000,- kr 150.000,- 215.000,- 565.000,- 

• 2015: kr 200.000,- kr 100.000,- ? 

• 2016:  kr 100.000,- kr 50.000,- ? 

OFK kom med sitt vedtak rett foran styremøtet. De kunne ikke garantere støtte lenger enn inneværende år, 

men etter samtale med Liv Bjerke, OFK, den 24.04. sa hun at prosjektet vårt stilte sterkt og at det passet inn 

i deres arbeid.  

Daglig leder la fram nytt budsjett for FR AS basert på tilskuddene. Budsjettet ga svar på hvor mye som kan 

brukes på en ny stilling. 



Daglig leder foreslo at stiftelsesmøte for FR AS avholdes 10. juni kl 19.00-20.00. Årsmøtet vedtok forslaget 

fra styret om at FR-org. komiteen sine medlemmer velges inn i styret for FR AS, sammen med styreleder i 

Kvam IL. Under stiftelsesmøte skal daglig leder i FR AS ansettes. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at stiftelsesmøte for FR AS avholdes 10. juni 2014 og innstiller på at styret i FR AS blir 

bestående av Ole Kristian Rudland (styreleder) og styremedlemmer Ola Aspeslåen, Lisa Rustli, Per Henry 

Vassdokken og Jo Røssummoen (disse forespørres om oppgaven). Styret ga daglig leder fullmakt til å 

utarbeide stillingsinstruks/annonse i samarbeid med de kommende styremedlemmer i FR AS.  

 

Sak 25/14  Erstatningssak Kvam Stadion 

Til orientering, da denne saken danner grunnlag for sak 26/14. 

Siden høsten 2012 har vi vært kjent med at Kvam Stadion blir brukt til ny E6 gjennom Kvam. I den 

forbindelse har Kvam IL bedt Statens vegvesen (SVV) om erstatningsbane. Advokatkontoret Thallaug 

kjører saken for Kvam IL sin del. Så langt har det ikke kommet noen konkret tilbakemelding fra SVV. 

Advokatkontoret Thallaug sendte den 27.03.14 ”Skjønnsbegjæring til Nord-Gudbrandsdal tingrett” for å få 

ferdigstilt saken. Begjæringen ble lagt fram under styremøtet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 26/14  Sportslig utvikling – utlysing av stilling som Sportslig leder 

Årsmøtet i Kvam IL vedtok i sak 6 b) at laget kan tilsette Sportslig leder. Omfang, innhold og varighet må 

baseres på den økonomiske situasjonen i laget. 

Justert budsjett for Kvam IL henger sammen med ferdigstillelse av budsjett for FR AS.  

Daglig leder ønsket å få klarlagt ambisjonsnivået til styret i Kvam IL.  

Ønsker styret i Kvam IL at laget skal øke sin sportslige satsing i forhold til i dag, og utvikle en ytterligere 

satsning også på senioridrett innen ski, sykkel, håndball og fotball? 

Dette må tas hensyn til i opprettelsen av stilling som Sportslig leder.  

En eventuell erstatning av bortfall av Kvam Stadion kan gi nye muligheter for økt sportslig satsing.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Revidert budsjett for Kvam IL 2014 ble vedtatt. Styret vedtok å lyse ut stilling som Sportslig leder. Omfang, 

innhold og varighet må baseres på den økonomiske situasjonen i laget. 

Sportslig leder skal arbeide med å videreutvikle den sportslige satsingen for håndball, fotball, ski og sykkel, 

både innen yngres- og senioraktivitet.  

 

Sak 27/14  Kvam Jeger og fiskeforening (Kvam JJF) ønsker medlemskap i Kvam IL for 

”Sportsskyting” 

Daglig leder viste til henvendelse fra Kvam JFF om saken. 

Jfr. lovverket er det kun årsmøtet som kan opprette/legge ned undergrupper. Fagkonsulent i Oppland 

idrettskrets, Asbjørn Espeseth, har gitt beskjed både til daglig leder og skytterne om at styret i Kvam IL som 

en overgangsordning kan opprette en slik undergruppe og at den blir endelig protokollert på neste årsmøte. 

Henvendelsen reiser en del prinsipielle spørsmål om en gruppe på siden av den ordinære driften av Kvam 

IL.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ønsker å gi et så bredt tilbud som mulig i bygda og er positive til henvendelsen. Det er viktig at den 

nye gruppa følger alle Kvam IL sine lover og retningslinjer.  

Styret vedtok å gi sportsskytterne følgende tilbud: 

• Gruppa kan for 2014 innlemmes i Kvam IL, gjennom en skriftlig avtale som regulerer følgende:  

Merk: alt under gjelder inneværende år (2014): 

• Gruppa driftes av egne aktive utøvere 

• Gruppa har egen konto og adskilt økonomi fra Kvam IL 

• Gruppa har ingen styrerepresentanter i Kvam IL inneværende år 

• Gruppa må levere årsmelding og revidert regnskap til Kvam IL innen gjeldende frister    

• Alle gruppas aktive, må være medlemmer i Kvam IL 

• Gruppa kan ikke ha avtaler som bryter med Kvam IL sine avtaler, eks. sponsoravtaler 

• Gruppa må følge Kvam IL sine retningslinjer for ”Rent Idrettslag”, ”Alkoholpolicy” og øvrige 

lover og regler, unntatt de økonomiske retningslinjene som gruppa selv har ansvar for. 

• Gruppas medlemmer kan bli satt opp på dugnader i regi av Kvam IL på lik linje med øvrige 

medlemmer. 



• Gruppa kan sende inn sak til årsmøte som avholdes i 2015 (årsmøte for 2014) om fullverdig opptak 

som en undergruppe i Kvam IL, med de rettigheter og plikter det medfører. 

• Styret i Kvam IL gjennomfører en evaluering av ordningen før årsmøtet i 2015 

 

Sak 28/14  Orienteringssaker 

NM-konsert på Høgfjellsscena  

En egen gruppe for NM-konserten er på plass, og disse tar arbeidet for å lage en vellykket 

konsertopplevelse. Følgende personer har takket ja til å delta i gruppa: 

• Hanne Britt Jacobsen, arrangementsansvarlig 

• Ove Andre Øybrekken, serveringsansvarlig 

• Henriette Krokbø Sletten, billettansvarlig 

• Øystein Lillesandbu, vaktansvarlig 

• Fredrik Weikle, ansvar for trykk, layout, kart etc. 

• Trond Grøthe, bidrar med konsulenthjelp 

• Ole-Petter Brendstuen, økonomi, deltar utenom prosjektgruppa 

Backstageansvarlig er ikke klar pr i dag. I tillegg kan det være andre områder som trenger ansvarlige.  

 

Arbeidet med ny lysløype på fjellet har startet 

Prosjektleder Pål Klomstad har satt i gang arbeidet med den nye lysløypa. Traséen har blitt gått gjennom og 

skogrydding skal i gang. Pål innhenter tilbud på grunnarbeid og belysning. Oppland fylkeskommune (OFK) 

og Nord-Fron kommune har godkjent igangsetting. OFK kan ikke love at vi når opp i 

spillemiddeltildelingen heller dette året, men NFK har vedtak på sin egen deltakelse og vedtak på 

forskuttering på deler av spillemidlene. Totalt er ca kr 1,4 millioner tilgjengelig til arbeidet i dag. I tillegg 

kommer egenkapital budsjettert med kr 972.000,-. Totalbudsjettet er på kr 3,5 millioner. Kvam IL bør sette i 

gang kreative tiltak for å få inn mer midler. 

 

Jonsered traktorklipper 

• Den gamle traktorklipperen ble solgt til Tom Erik Johnsgård for kr 500,-. 

 

Hva skjer framover: 

• Turorientering, ca 23. juni 

• Liverpool Fotballskole, 30. juni-2. juli. 

• Furusjøen Rundt-rittet, NM Terreng Maraton, lørdag 26. juli med NM-konsert etterpå. 

• TINE Fotballskole, 13.-15. august. 

• Furusjøen Rundt-løpet, lørdag 6. september. 

• GR-cup, lørdag 20. september. Fotballgruppa må sette i gang arbeidet med markedsføring av 

turneringen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 29/14  Eventuelt  

Sak fra Fotballgruppa 

Fotballgruppa har arbeidet med en sak vedrørende spillere på G11 og G12 som ble lagt fram under 

styremøtet.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styreleder tok opp om leder i fotballgruppa, Ola Stormorken var inhabil i saken grunnet eget barn på G11. 

Styret vedtok at leder i fotballgruppa var inhabil. Ola Stormorken forlot møtet før saken ble behandlet. 

 

Generelt: 

Styret vedtok at spillere i Kvam IL skal spille på det årstrinnet de tilhører, så sant det er tilbud på dette 

trinnet. Det forhindrer ikke deltakelse på lag i høyere alderstrinn. 

 

Konsekvens for gjeldende sak: 

For å opprettholde G11 lag i 2014 og G12 lag neste sesong, er det viktig at alle spillere deltar i sitt årstrinn.  

 

Styret i Kvam IL vedtok at styreleder og representant fra fotballgruppa gjennomfører møte med foreldrene 

til de to spillerne saken gjelder, slik at vedtaket blir forklart grundig. 

 



Fotballgruppa gjennomfører foreldremøte med G11. På møtet må det klargjøres at det forventes at alle G11 

spillerne fullfører hele sesongen for å klare å stille lag gjennom seriespillet. 

 

 

Møtet ble hevet kl 23.00 

 

Neste styremøte er satt opp tirsdag 10. juni kl 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


