
 

 

Kvam Idrettslag 

 

21. april 2010. 
Tilstede 

 Olav Røssum (leder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Aspeslåen (forlot møtet kl 22.00) 

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Laila Stormorken 

 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 20. april kl 20.00. 
 

Sak 14/10 Godkjenning av møtereferat 
Godkjenning av referat fra møte 20.01.2010. 
 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 
  

Sak 15/10  Fastsetjing av løn til dagleg leiar. 
I tilsetjingsavtala til dagleg leiar står det i pkt. 2: 
"Vurdering og evt. endring av dagleg leiar si løn skal til vanleg skje ein gong kvart år. Styret i 

Kvam idrettslag fastsett løna til dagleg leiar". 

Siste gong løna vart endra var i mars 2009. 
 

Vedtak (enstemmig): 

Styret fastsatte ny lønn til kr 450.000,- pr. år. Endringen gjelder fra mai 2010. 
 

Sak 16/10  Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kvam idrettslag. 
Årsmøtet i Kvam idrettslag vedtok 16. februar 2010 at det må haldast eit ekstraordinært årsmøte i 
laget dersom det skal gjerast vedtak om setja i gang bygging av fleirbrukshall. For at bygging av hall 

skal kunne skje i løpet av 2010 må det difor haldast eit slik møte. 

På bakgrunn av informasjon om den økonomiske situasjonen til "hallprosjektet" må styret difor ta 

stilling til om og når eit slik ekstraordinært årsmøte skal haldast. Dagleg leiar vil legge fram slik 
informasjon som grunnlag for styret sitt vedtak. 

 

Vedtak: 

(Enstemmig): 
Ekstraordinært årsmøte ble fastsatt til onsdag 26. mai kl 20.00. 

Innkalling i avis og på nettside innen 12. mai.   
Årsmøtet skal ta stilling i følgende sak: «Bygging av flerbrukshall i Kvam Idrettspark».. 
Nytt styremøte berammes til søndag 9. mai kl 20.00. 
Daglig leder skal der legge fram saksdokumenter til årsmøtet, slik at dette er tilgjengelig for medlemmene  

når innkallingen blir gjort kjent. 
Styret sin innstilling til årsmøtet skal være vedtatt før årsmøtet. 
 

Daglig leder ba om avklaring på om styret vil offentliggjøre hvem som gir bidrag til bygging av 
hallen. 
Vedtak (5 mot 1): 

Styret vedtok at dette blir offentliggjort på nettsiden og ved oppslag på KIWI. 

Offentliggjøring avhenger av at giver gir sin godkjenning. Beløp blir ikke offentliggjort. 

 

Daglig leder etterlyste større engasjement fra styret når det gjelder å skaffe den nødvendige finansieringen 

til hallen. 

Lisa foreslo at styremedlemmene starter opp med ulike inntektsbringende aktiviteter i tida framover. Lisa tar 

tak i dette. 

 



Sak 17/10  Eventuelt 
Trapp eller nedgang? 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret overlater beslutningen til vaktmesteren. Det betyr at det lages trapp. 
 

 

Møtet ble hevet kl 22.45. 

 

Neste styremøte er berammet til søndag 9. mai kl 20.00. Merk tiden! 
 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 


