
 

Kvam Idrettslag 

 

          27. mars 2008.  

Tilstede  

 Olav Røssum (styreleder) 

 Tone Sidsel Sanden (styremedlem) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Irene Østli 

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Allidrettsgruppa v. Anja Solberg 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen (daglig leder) 

  

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet vart halde på Kvam skole tirsdag 25. mars kl. 19.00 

 

Sak 10/08  

Godkjenning av referat fra møte 21.02.08 

 

Vedtak (enstemmig): 

Godkjent 

 

Sak 11/08  

Forslag til ny versjon av Kvam IL sin nettside. Ola Røssummoen deltok under denne 

saken og presenterte mulighetene en ny nettløsning vil gi laget.   

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret tar sin beslutning om hvilken leverandør vi velger på neste styremøte. Daglig leder 

sjekker i forkant opp om løsningen er tilpasset bruk av administrative programmer. 

 

Sak 12/08  

Kort orientering om årets Countryfestival. 

Kort status. Vi skal ha grill og butikk som før. Vi står selv for all økonomi også i grillen. 

Det betyr at vi må føre varelister i samarbeid med en ansvarlig for festivalen. Det blir en 

egen kjølecontainer rett bak grillen som vi kan bruke som lager.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Orienteringen tatt til etterretning. 

 

Sak 13/08 

Økonomi 

Daglig leder orienterer kort om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Orienteringen tatt til etterretning. 



 

Sak 14/08  

Vedtak om arbeidsavtale til evt. daglig leder i full stilling.  

Vedtak om løn og arbeidsvilkår til evt. leder i full stilling. 

 

Nåværende daglig leder, Ole-Petter Brendstuen, forlot møtet under behandlingen av 

sak 14 og 15/08 

 

Vedtak (enstemmig): 

Arbeidsavtale til daglig leder i full stilling ble vedtatt. 

Løns og arbeidsvilkår til daglig leder i full stilling ble vedtatt. 

 

Sak 15/08 

Gjenomgang av søkerliste på stilling som daglig leder i full stilling, og vurdering av 

kandidater.  

Eventuelt vedta om hvilken søker som styret evt. vil tilby stillingen som daglig leder i full 

stilling. 

Vedtak om framdrift i videre ansettelsesprosess. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å tilby stillinga som daglig leder til Ole-Petter Brendstuen. 

 

Sak 16/08  

Eventuelt 

Guro Selfors Lund spurte om det nå er påbudt med politiattest fra de som har trener-

/lederverv i idrettslag.   

 

Svar: Idrettsforbundet vedtok 10. mars 2008 å kreve politiattest for alle som arbeider med 

barn. 

Attestene som skal kreves inn gjelder seksuelle overgrep mot barn. 

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et 

tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. 

Ordningen vil tre i kraft fra 1. januar 2009. 

 

 

Møtet heva kl 22.50. 

 

Minner om neste styremøte tysdag 27. mai kl 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref).  


