
 

 

Kvam Idrettslag 

 

25. mars 2009.  

Tilstede:  

 Olav Røssum (leder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Jan Tore Kamp (vara)  

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Allidrett v. Heidi Evjenth Holen 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall: 

 Tone S. Sanden (nestleder) 

 Ola Aspeslåen (Fotballgruppa) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 24. mars, kl. 20.00. 

 

Nytt styremedlem Heidi Evjenth Holen ble ønsket velkommen. 

 

Sak 14/09 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 10.02.2009 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 15/09  Søknad om økonomisk bidrag 

Kvam IL har fått en søknad om å bidra med økonomisk støtte til Fron Håndballklubb sin deltakelse på J16 

turnering i Danmark. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret i Kvam IL synes deltakelse på turneringen er positivt, men mener at Kvam IL ikke kan gå inn med 

støtte til et slikt tiltak. Kvam IL har utøvere på de fleste av Fron HK sine lag, vi har også medlemmer som 

spiller for Ringebu/Fåvang og vi har medlemmer som er med i andre tilbud som gis av naboklubber. Fron 

HK er en selvstendig klubb med egen økonomi og egne medlemmer. Styret i Kvam IL mener derfor denne 

saken vil danne presedens for lignende forespørsler senere.  

Styret i Kvam IL avslo derfor søknaden. 

 

Sak 16/09  Arbeid med anleggsutbedringer 

Daglig leder orienterte kort om arbeidet med hall i Kvam Idrettspark, lysløype på fjellet, Kvamhytta og 

redskapshus. Vi har fått svar fra Nord-Fron kommune om at hallprosjektet vil bli vurdert på nytt ved høstens 

budsjettarbeid. Daglig leder har avtalt møte med SpareBank 1 Gudbrandsdalen 26. mars for å sjekke hva 

lånefinansiering av hallen vil koste. Redskapshus og lysløype på Kvamsfjellet er i påvente av vedtak om 

spillemidler.  

Kvamhyttegruppa har hatt møte hvor de blant annet har prioritert hvilke utbedringsarbeider som bør tas 

først. Mest prekært er å få på plass nytt utvendig tak og nytt tak i deler av kjelleren. Det er søkt om støtte fra 

Nord-Fron kommune gjennom kulturpenger/rehabilitering av anlegg. Ellers er det søkt kommunen om å få 

sette opp gjerde rundt hytta. Utleieavtalene med Norgesbooking og Novasol er sagt opp da de ikke har gitt 

ønsket effekt på utleien. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ba daglig leder om å sende prioriteringslista for utbedring på Kvamhytta til kulturlederen i  

kommunen. Styret mener det vil gi økt mulighet til å få støtte til skifte av tak som er første prioritet. Styret  

godkjente ellers orienteringen fra Daglig leder. 

 

Sak 17/09  Idretts-SFO  

Daglig leder orienterte om utviklingen av idretts-SFO, antall påmeldinger og interessen for stillingen(e). 

Hittil er det mottatt 1 skriftlig søknad på stillingen(e), samt forespørsler om stillingen(e) fra 4 andre 

personer. Det er mottatt 7 søknader om plass ved idretts-SFO, samt en del muntlige henvendelser. 

Søknadsfrist for stillingene er 1. april, mens søknadsfrist for plass er 15. april. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen.  



 

Sak 18/09  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 19/09  Eventuelt  

Forslag fra Jonny Mathisen om å samle sesongavslutninger fra Kvam IL på tvers av idretter for å slippe så 

mange tilstelninger. En om våren og en om høsten. 

Vedtak (enstemmig): 

Avslutninger blir opp til de enkelte trenerne og gruppene. 

 

Kvam IL har mottatt tinglysingspapirene for Kvamhytta i retur fra Statens Kartverk da det manglet 

underskrifter fra et samlet styre på ”tillegg til festekontrakt” på eiendommen. Styret signerte tilleggsavtalen 

og papirene returneres til Statens Kartverk. 

 

-------------------- 

Møtet ble hevet kl 22.10. 

 

Minner om neste styremøte som er tirsdag 16. juni kl 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


