
 

Kvam Idrettslag 

8. mars 2011 

Tilstede  

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall  

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 8. mars kl 19.00.  

 

Sak 14/11  Velkommen til nye styremedlemmer 

Orientering om rollen til styremedlemmer. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 
 

Sak 15/11 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 08.02.2011. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 16/11  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 17/11  Tettere samarbeid mellom gruppene 

Jfr. forslag fra årsmøtet. 

Styret vedtok retningslinjer for sportslig organisering av barneidretten i laget den 05.11.2008. Disse danner 

grunnlaget for videre diskusjon og igangsetting av et tettere samarbeid mellom gruppene. 

Daglig leder foreslår at arbeidet er ferdigstilt før søknadsfristen for leie av bygdahus, Vinstrahallen og Kåja 

medio juni 2011.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ønsker at samarbeidet mellom gruppene utvikles videre, og setter ned gruppelederne til å arbeide  

fram en felles plan innen 10. juni. Gruppelederne involverer sin gruppe i forarbeidet. Anja Solberg fikk  

ansvar for å koordinere og samle gruppelederne fra ski-, fotball-, allidrett-, sykkel- og håndballgruppene.  

Endelig plan vedtas rett etter at tildeling av halltid er foretatt av kommunen. 

  
Sak 18/11  Countryfestivalen 2011 

Vårt engasjement under Countryfestivalen er svært viktig for laget. Daglig leder foreslår at styret setter ned 

en arbeidsgruppe som får ansvaret for planlegging og gjennomføring av vårt arbeid, basert på opparbeidet 

erfaring gjennom mange års deltakelse. Daglig leder foreslår følgende representanter i gruppen: 

• Daglig leder (butikk) 

• Knut Håvard Meldal (grill) 

• Gunn Lien (grill) 

• Hege Meldal (butikk) 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret satte ned arbeidsgruppe for Countryfestivalen bestående av de foreslåtte representantene. 
 



Sak 19/11  Signering av nytt styre, oppdatering av Brønnøysundregistrene. 

Vi må sende inn oppdaterte opplysninger til Brønnøysundregistrene med navnene til de som er i det nye 

styret. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Papirene signert. 
 

Sak 20/11  Tillitsmannskurs fra Oppland Idrettskrets. 

Styreleder orienterte om invitasjon til tillitsmannskurs i regi av Oppland Idrettkrets. Dersom noen av de 

tillitsvalgte ønsker å delta, så sender vi felles påmelding. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Gruppene gir tilbakemelding til daglig leder innen 20. mars om hvem som deltar på kurset.. 

 
Sak 21/11  Eventuelt  

Styret tok en gjennomgang av evalueringer som er kommet inn fra løpere og frivillige etter Furusjøen  

Rundt-rennet. 

 
Møtet hevet kl 20.40  

  

  

 
Ole-Petter Brendstuen (ref)  


