
Til stede: 

Fra Kvam IL: Olav Røssum, (leder), Tone Sidsel Sanden (nestleder), Ola Aspeslåen 

(styremedlem KIL, leder Foreldreutvalget), Irene Østli (fotball), Torunn Sigstad (ski og tur-

orientering), Ole-Petter Brendstuen (daglig leder) 

Fra Foreldreutvalget ved Kvam skule: Ragna Eide Myhre, Torolf Hagen, Tor Kjørum 

(Kvamhytta) 

Fra Prosjektgruppa: Odd Magne Sletten, Gunn Kristin Lien, Helge Næprud 

 

Forfall: Mette Blankenborg (Kvam IL allidrett), Ingvild Selfors (styremedlem), Kari Åse 

Haugom (håndball), Egil Myhre (Kvamhytta KIL), Linda Myromslien Eide (Kvamhytta KIL), 

Ann Iren Brendemoen (FAU), Hanne Engum (FAU), Sigmund Trønnes (Kvamhytta FAU) 

 

 

MØTE OM KVAMHYTTA 

  

Klubbhuset Kvam idrettspark, mandag 20. februar kl. 20.00. 

 

Sak 1: 

  

Redegjørelse fra Prosjektgruppa om overskridelser. 

 

Leder av Prosjektgruppa, Odd Magne Sletten, redegjorde først kort om bakgrunnen og 

mandatet for prosjektet.  

Han gikk etterpå grundig gjennom hva som ble gjort av arbeid på Kvamhytta i 2005. Han la 

fram en ryddig dokumentasjon av både arbeidet og kostnadene. 

Hovedårsaken til overskridelsene på ca kr 135.000,- skyldes stort merarbeid som ikke kunne 

oppdages da kostnadsoverslaget ble laget. Dette var blant annet ødelagt rørsystem i golvet 

samt at sikringsskap måtte skiftes ut. Dette både på grunn av at det ikke kunne være i våtrom 

som garderobe er definert som samt at det gamle hadde for lite kapasitet. 

Disse elementene førte til at ”teknisk fag” ble langt dyrere enn først antatt, men at det var helt 

avgjørende at arbeidet uansett ble gjennomført. 

 

Ragna stilte spørsmål om det hadde vært rimeligere å ikke leie inn snekkere til siste 

ferdigstilling før jul, men gjort jobben på dugnad. Utfordringen var at hytta var leid ut i 

julehelga og måtte ferdigstilles. Prosjektgruppa fikk ikke folk til å stille på dugnad og fikk da 

tillatelse fra eierne til å leie inn snekkere fra Bakken Bygg. 

 

Torunn spurte om hvorfor det ikke arbeidet ble lagt ut på anbud etter 2003 da 

kostnadsoverslaget ble laget. Dette kostnadsoverslaget ble innhentet etter henvendelse fra 

Hans Kamp. Kostnadsoverslaget ble brukt i søknaden om tippemidler og har fulgt saken 

siden. 

 

Odd avsluttet med å beklage at prosjektgruppa ikke hadde gitt gode nok tilbakemeldinger 

underveis. Overskridelsen kunne likevel ikke unngås da de uforutsette utfordringene dukket 

opp. 

 

Eierne takket for god og ryddig framstilling av saken og fortsatte møtet om hva som skjer 

videre.  

Foreldreutvalget ved Ragna Eide Myhre sjekker ut med revygruppa om de kan hente ut midler 

her, mens leder i Kvam IL, Olav Røssum, sjekker med Kulturleder i Nord-Fron kommune 

Ingebjørg Teigmoen om hvilke muligheter som finnes for å få dekket noe av overskridelsene. 

 

Møtet hevet kl 21.30 

  

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


