
 

Kvam Idrettslag 

13. mars 2012 

Tilstede  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg, kom kl 20.45 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Ski- og sykkelgruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Ikke møtt 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 13. mars kl 20.00. 

 

 

Sak 16/12 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 09.02.2012. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 17/12  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 18/12  Rapport fra gruppene 

Gruppelederne orienterte om hva som ble bestemt på gruppemøtene når det gjelder; intern organisering, 

samarbeid mellom gruppene og hvem som er oppnevnt som trenerkoordinator for gruppene. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 19/12  Innkjøp av gulv til Kvamshallen 

Styreleder orienterte om tilbudet på gulv fra Brødrene Fürst. Prisen er kr 356,- pr m2 eks. mva og frakt. 

Kvam IL trenger lagerplass til oppbevaring av gulvet når det ikke er i bruk i hallen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok innkjøp av gulv fra Brødrene Fürst, ca 800 m2. Det arbeides videre med lagerplass til gulvet. 

 
Sak 20/12  Avtale mellom Kvam IL og Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag. 

Daglig leder innstilte på at Kvam IL inngår en helårsavtale med RKT om kjøring av trase til FR-rennet,  

kjøring av trase i ny lysløype og årlig betaling av kontingent for 25 andeler, til en samlet sum av kr 25.000,-  

pr. år. Dette samsvarer med forslaget fra leder i RKT. Eventuell prisjustering må godkjennes av Kvam IL  

gjennom forhandlinger. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Som innstillingen. 

 

Sak 21/12 Orienteringssaker 

Naturskadeerstatning etter flommen i 2011 

Kvam IL anket i november 2011 avslaget på naturskadeerstatning. I januar 2012 kom det ny henvendelse  

hvor lensmannen i Fron måtte spesifisere hva som forårsaket skadene. Lensmannen sendte denne  

spesifiseringen 26.01.12. Daglig leder kontaktet Statens landbruksforvaltning 02.03.12 for å høre hvor saken  

står. Svaret vi fikk var at så lenge vi ikke hadde hørt noe, så hadde de ikke hatt tid til å behandle dette på sitt  

siste styremøte, og at neste møte etter planen er 25.04.12.  



 

Stafett i forbindelse med markering av Kringen 2012.  

Kvam IL har fått forespørsel om å stille med en representant i en styringsgruppe for stafetten.  

Daglig leder sendte spørsmål til alle i styret om noen kunne delta, men dette passet ikke for noen. Vi  

har dermed gitt svar tilbake om at Kvam IL ikke kan stille representant i styringsgruppen.  

 

Innløsning av tomta rundt Kvamhytta  

Daglig leder har sendt forespørsel til Advokatfirmaet Harris om pris for innløsing av festetomta rundt  

Kvamhytta. Jfr. årsmøtevedtak så kan vi innløse denne. Så langt har vi ikke fått svar fra Harris.  

 

Grunneieravtale med Advokatfirmaet Harris vedrørende grunn til lysløype på fjellet.  

Harris har sendt oss forslag til avtale om lysløype. Forslaget strekker seg kun over 9 år, mens  

spillemiddelsaker betinger avtaler på minimum 40 år. Vi har kontaktet Harris for å få tilsendt nytt forslag  

som strekker seg over 40 år. I mottatte forslag ber Harris om årlig leieavgift på kr 5.000,- pluss  

saksomkostninger. De tar et engangsvederlag på kr 8.750,-. I tillegg må slike avtaler tinglyses.  

 

Dugnadsfest etter bygging av Kvamshallen  

Pr 3. mars er ca 40 personer påmeldt til festen.  

 

Kontingentinnsamling 2012.  

Årets kontingentinnsamling ble foreslått lagt til søndag 15. april kl 18.00. Det kom forslag om å endre  

tidspunktet til kl 13.00 pga ”Bygdakveld” på Kvam bygdahus samme kveld.  

 

Vedtak (enstemmig):  

Tidspunktet for kontingentinnsamlingen ble satt til søndag 15. april kl 13.00 

 

Sak 22/12  Eventuelt  

Daglig leder sender ut referat fra Startmøte/Klubbutviklingskurset i januar til alle deltakerne på kurset. 

 

Innspill fra Anne Lise:  

Ide om at gruppene skal samarbeide seg i mellom er en god ting for laget. Synes at vi kanskje  

glemmer en vesentlig ting med dette arbeidet. Savner en arena hvor lederne i gruppene kunne  

kommet med innspill, ros og kritikk til hverandre. Evaluert året/sesongen for en gruppe når den var  

avsluttet. Er det noe vi kunne forandret eller er det bra som det er? Dette spm. må stilles viss vi vil  

bli bedre. Når det er sagt så er det viktig å finne ting som er bra også, det skal ikke være en  

"lynsjeplass".  

 

Vedtak (enstemmig):  

Det arrangeres to slike møter i løpet av året. Møtene skal være forberedt og det innkalles 2-3 personer fra  

hver gruppe/trenere, samt øvrige styremedlemmer. Gruppelederne har med innspill fra sine grupper til disse  

samlingene. Første samling arrangeres sammen med styremøte tirsdag 10. april.  

Tema: Tanker om sesongen som har gått, og innspill til sesongen som starter. Det settes av første timen av  

styremøte. 

 
Idrettskonsulent i Midt-Gudbrandsdal 

Styreleder orienterte om regionsrådets tanker om opprettelse av stilling som Idrettskonsulent i region Midt- 

Gudbrandsdal. 

 
Møtet ble avsluttet kl 22.25 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


