
 

Kvam Idrettslag 

9. juni 2015 

 

Tilstede  

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 Svein Håvard Steinli, (sportslig leder) 

 

Forfall: 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Allidrett v. Merete Pedersen 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

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

 

Sak 21/15 Presentasjon av ny sportslig leder 

Kort presentasjon av Svein Håvard som er ny sportslig leder. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente presentasjonen. 

 

Sak 22/15 Samarbeidsavtale med FF2010 

Styreleder orienterte om framdriften for samarbeidsavtale med FF2010. 

Daglig leder orienterte om det økonomiske bidraget til FF2010. Bidraget er beregnet pr spiller pr klubb i de  

enkelte årsklassene. Spillere som har meldt overgang til den nye klubben FF2010 er kostnadsberegnet sin  

«moderklubb», eks. Kvam IL.  

 

Daglig leder og sportslig leder ba om mandat fra styret til følgende: 

Det lages tre alternativer som fotballgruppa behandler i sommer. I tillegg til dagens ordning, så framskaffer 

daglig leder og sportslig leder grunnlag/oversikt for drift av egne lag i flere sesonger år framover, og hva 

samarbeid/ikke samarbeid betyr økonomisk for Kvam IL. 

Alternativene som fotballgruppa får til behandling er: 

1. Gå inn i fullt samarbeid med FF2010 (evt. unntatt senior) 

2. Drift i egen klubb for alle yngres- og seniorlag 

3. Annet forslag fra fotballgruppa 

Innstilling fra fotballgruppa skal være klar for styrebehandling til neste styremøte 15. september 2015.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ga ovennevnte mandat til daglig leder og sportslig leder. Styret ba daglig leder sjekke ut om spillere  

som har meldt overgang til FF2010, skal belastes moderklubben økonomisk. 

 
Sak 23/15 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 28.04.2015. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 24/15  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 25/15  Klubbuttak G-Sport kort 



G-Sport Vinstra har gitt tilbakemelding om at det er lite bruk av «elektronisk klubbkort» ved kjøp fra Kvam 

IL sine medlemmer. Returprovisjonen utgjør 3 % av medlemmenes kjøp, og er en viktig inntektskilde for 

Kvam IL. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at elektronisk klubbkort må brukes ved handling på G-Sport Vinstra, også for å få 

medlemsrabatt. Medlemmene informeres via nettsidene og Facebook. 

 

Sak 26/15  Maratonstafett 

«Stafetten fra Oslo til Trondheim, avvikles i forbindelse med lanseringen av nettsiden run4it.no.  
Run4it.no v/Per Fjermeros har utfordret Kvam IL til deltakelse. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Kvam IL takker nei til deltakelse. 

 

Sak 27/15  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion 

Vi har mottatt ankesaken etter dommen fra Tingretten.   

Kvam IL sin advokat antyder at saken vil komme opp til høsten. Advokaten sier videre at det ikke har  

kommet inn nye momenter i ankesaken fra Statens vegvesen, men at det er tolkningen av bruksretten av  

banen som ankes. 

 
Skiltprosjektet 

Kort orientering fra prosjektgruppa v/Ole Kristian. Prosjektet MÅ være ferdig og sluttrapport til 

Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen må være sendt innen 30.09.2015. 

 

Utvikling av Kvam Idrettspark.  

Daglig leder orienterte om at Norconsult kommer på befaring onsdag 10. juni og at det bes om tilbud for en 

utviklingsskisse.  
 

Ny lysløype.  

Daglig leder orienterte. Prosjektleder Pål Klomstad holder i framdriften. 
 

Folkehelseprosjekt.  

Daglig leder har sendt søknad til ExtraStiftelsen via Norges Idrettsforbund om støtte til folkehelseprosjekt. 

Prosjektnavnet ble endret fra «Møt meg» til «Utta hafælla». ExtraStiftelsen gir svar på søknader i november. 
 

Hva skjer framover: 

 Treninger er i gang for alle sommergrupper 

 Liverpool Fotballskole 26.-28. juni 2015 

 Turorientering og fellesturer har startet opp. «Utta hafælla» er lansert 

 Furusjøen Rundt-rittet 25. juli 2015 

 TINE Kvam Fotballskole, 12.-14. august 2015 

 Furusjøen Rundt-løpet 5. september 2015 

 GR-cup 19. september 2015 

 Felles frivilligesamling etter Furusjøen Rundt 2015 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 27/15  Eventuelt   

Oppryddingsarbeid, beplantning og asfaltering av området ved Kvamshallen. 

Orientering av at Brødrene Lium er i gang med oppryddingsarbeid og planering rundt hallen. 

Bjørke Gartneri har gitt tilbud på beplantning av skråning nord for hallen. 

Nord-Fron kommune v/Tom Henning Nyheim har innhentet pris for asfaltering. Tilbudet ble lagt fram under 

styremøte. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at tilbudet fra Bjørke Gartneri på planting av småbiota aksepteres. Styret vedtok videre å takke 

nei til tilbudet om asfaltering. 

 

http://run4it.no/


 

Fotball for 6-åringer 

Anja Solberg tok opp at 6-åringer ikke har fått treningstilbud fra fotballgruppa i sommer.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at sportslig leder tar dette videre med fotballgruppa. 

 

Æresmedlem 

Styreleder refererte til sak 20/15 fra siste styremøte om forslaget om nytt æresmedlem i Kvam IL. 

Daglig leder, Ole-Petter Brendstuen, erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. 

Styret gikk gjennom vedkommendes historikk og lagets statutter for æresmedlemskap. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å oppnevne NN som nytt æresmedlem i laget, og at tildelingen skjer under frivilligsamlingen 

til Furusjøen Rundt lørdag 10. oktober. Til samlingen inviteres hele «veterantreffet» spesielt. 

 
Møtet ble avsluttes kl 22.00.  

Neste styremøte er tirsdag 15. september kl 20.00 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 


