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9. april 2013 

 

Tilstede 

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem), kl 20.40 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg, kl 20.45 

 Allidrett v. Anne Sletten 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall 

 Ski- og sykkelgruppa v.  

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 9. april kl 20.00.  

 

Sak 15/13  Velkommen til nye styremedlemmer 

Orientering om organisering, hvem-gjør-hva og en kort gjennomgang av Håndboka og nettsida.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Daglig leder sender ut ytterligere informasjon til nye styremedlemmer. 

 

Sak 16/13 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 04.03.2013.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 17/13  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 18/13  Konstituering av ski- og sykkelgruppa 

Ski- og sykkelgruppa klarte ikke å finne leder på sitt møte før påske. Styret må derfor finne ut hvordan vi 

skal håndtere denne utfordringen. Det er tidligere vedtatt at leder av ski- og sykkelgruppa blir Kvam IL sin 

representant i Rondane Kvamsfjellet Turløypelag, samt at et gruppemedlem blir personlig vara i RKT. 

Daglig leder mener det er valgkomiteens oppgave å finne representanter til gruppene i laget. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ber valgkomiteen om å finne leder til ski- og sykkelgruppa.  

 

Sak 19/13  Revisor til Kvam IL, jfr. forslag fra Årsmøtet 

Årsmøtet foreslo å opprettholde revisor, samt delegerte til styret å oppnevne revisor. Daglig leder har i 

etterkant sjekket med lovavdelingen i Oppland Idrettskrets. Loven sier at vi ikke trenger ”autorisert” revisor 

ved omsetning under 5 mill, men at laget skal ha oppnevnt revisor. 

Hva ønsker styret av revisjon? Saken tas opp til diskusjon under styremøtet.  Styrets forslag til revisor må 

være forespurt før oppnevnelse. Styreleder har kontaktet flere aktuelle kandidater, der Torunn Sigstad har 

sagt ja til å være revisor om hun får med seg en annen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at revisors oppgave blir å revidere regnskapet til Kvam IL. Videre at Torunn Sigstad 

oppnevnes som revisor. Styreleder tar kontakt med andre potensielle kandidater til å bistå Torunn Sigstad. 

Når andre person er på plass så protokolleres det i senere styremøte. 

 



Sak 20/13  Rent Idrettslag 

Under siste styremøtet fikk styremedlemmene i oppgave å gå gjennom nettsiden  

http://www.rentidrettslag.no/ for å klargjøre registrering av Kvam IL. Registreringsarbeidet ferdigstilles  

under styremøtet 9. april. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å registrere Kvam IL som ”Rent idrettslag”. Daglig leder fikk i oppgave å lage en mal for 

gjennomføring og ta dette ut mot målgruppene. Målgruppene er senior fotball og seniorutøvere i ski- og 

sykkelgruppa. 

 

Sak 21/13  Politiattester 

Kvam IL må sørge for at alle trenere og ledere har godkjent Politiattest.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Gruppene innhenter politiattest til alle trenere og ledere som ikke har dette fra før. 

 

Sak 22/13  Lysløype på fjellet 

Signerte grunneieravtaler er sent for tinglysing og Oppland fylkeskommune har godkjent vår  

spillemiddelsøknad. For å kunne sette i gang prosjektarbeidet må det settes ned en ”prosjektleder” for  

gjennomføring av tilbudsinnhenting og bygging av løypa. Prosjektlederen bør få med ”Lysløypegruppa”  

som sine medspillere. 

Daglig leder har vært i dialog med Lars Petter Holen som tenker over om han vil ta oppgaven. Lars Petter ga  

beskjed før styremøtet om at han ikke kan ta denne oppgaven denne sommeren. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å spørre nye kandidater om oppgaven.  

 

Sak 23/13  Orienteringssaker 

Hva skjer framover: 

• Kontingentinnsamling søndag 14. april kl 13.00. 

• Vårdugnad i Idrettsparken er bestemt til torsdag 25. april fra kl 16.30 og utover.  

Daglig leder ble (i dag) 3. april innkalt på møte i Arrangementsforum på Lillehammer samtidig 

med vårdugnaden. Håper derfor at styret stiller opp og deltar i ledelsen av dugnaden, samt 

organiserer enkel bevertning. 

• Klatrerittet ”Mot Rondane” søndag 28. april kl 12.00. 

• 5. divisjonskamp Kvam-Heidal onsdag 1. mai kl 16.00. Ellers mange hjemmekamper i 

vårsesongen. 

• Liverpool Fotballskole, 5.-7. juli. 

 

Fri halleie i Kvamshallen: 

Kvam IL og FF2010 sendte i fellesskap inn ønske til Nord-Fron kommune om at Kvamshallen skulle 

komme inn under ordningen ”fri halleie under 20 år”. Forespørselen skal opp til behandling i HOK 18. april. 

 

Vaktmesterassistent: 

Vi har fått inn søknader om vaktmesterassistentjobben som gås gjennom i disse dager. Målet er at denne 

skal være på plass før vårdugnaden 25. april.  

Daglig leder tar kontakt med NAV for å sjekke om de har noen tilgjengelig. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 
 

Sak 24/13  Eventuelt  

Kvam Stadion 

Advokat Jo Are Brenden deltar på møte med Statens vegvesen torsdag 25. april for å få klarlagt mulig  

erstatning for Kvam Stadion. 

 

http://www.rentidrettslag.no/


Furusjøen Rundt-rittet  

Vi har fått tilbud om tv-sending fra NorgesCup Terreng Maraton. Ca kr 15.000,- eks. mva. og reise for  

”kortinnslag” på sportsending. Ca kr 48.000,- for lengre sending (opptil 23 min) på TV2 Sykkelkveld som  

sendes på TV2 Zebra gjennom sommeren. Vi kan selge ”sponsorplakater” i forbindelse med denne  

sendingen. Kvam IL har søkt Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om arrangementsstøtte til rittet. 

 
FF2010 

Ola Stormorken har vært på møte i FF2010. Her kom det opp spørsmål om sponsorer som ikke kolliderer  

med klubbene i samarbeidet. Kvam IL har eksklusiv avtale med G-Sport Vinstra og SpareBank 1  

Gudbrandsdal. 

 

 
Møtet ble avsluttet kl 22.25 

 

Neste styremøte er tirsdag 4. juni kl 20.00 

 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


