
Kvam Idrettslag 

8. juni 2016 

 

Tilstede  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall: 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt på kontoret i Parkvegen 7 (Dalbo), tirsdag 7. juni, kl 20.00.  

 

Sak 15/16 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 28.04.2016.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 16/16  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 17/16  Forslag om nytt æresmedlem - KONFIDENSIELT 

Geir Teigøyen hadde sendt inn forslag om at Kvam IL utnevner Arve Byrløkken som nytt æresmedlem. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret var enige i innspillene fra Geir Teigøyen, og vedtok å utnevne Arve Byrløkken som nytt æresmedlem. 

Utnevnelsen sees i sammenheng med utgivelsen av jubileumsboka for Furusjøen Rundt, 50 år 1966-2016. 

Styret begrunner utnevnelsen med at Arve var hovedarkitekten og «primus motor» for blant annet; 

 Ski- og friidrettsgruppene 

 Flere arrangementer på 1960-tallet med mange renn og stevner, det var deltakelse i blant annet 

Holmenkollstafetten, unge skiløpere ble sendt til Lahti-spelen på "inspirasjonstur, lagets 

medlemmer innkasserte mange kretsmesterskap osv.  

 Trener, initiativtaker, inspirator m.m. 

 Lysløypa i Kvam  

 Kvamshytta  

 Furusjøen Rundt 

 

Sak 18/16  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion  

Anken fra Kvam IL er sendt inn, og SVV har sendt sitt tilsvar. Vi venter på at ankesaken kommer opp for 

Høyesterett. 

 

Ny lysløype: 

Offisiell åpning til vinteren.  

 

Skiltprosjektet: 

Ingvild orienterte kort om framdriftsplanen for gjenstående arbeider i prosjektet.  

 



Fotballskole og nostalgikamp: 

Sportslig leder er i gang med planlegging av fotballskole 23.-25. juni, og nostalgikamp mot Faukstad 25.  

juni. Samme dag lanseres jubileumsboka for Furusjøen Rundt.  

 
Nytt medlemsregister-kontingentinnsamling: 

Kvam IL sender 10. juni ut skriv til alle husstander i Kvam, samt at informasjonen legges på  

nettsiden. Dette er en faktura for tegning med kontingent. Bruksanvisning for registrering i  

medlemsregisteret er ikke klart pr. i dag. 

 
GD-cup på sykkel: 

Kvam IL var først ute og leverte et suksessarrangement. Leder i ski- og sykkelgruppa orienterte kort. 

 

Turorientering/gåturer for sommeren: 

Aktivitetene er i gang. Daglig leder har søkt om tilskudd til folkehelseaktivitet fra OFK. Daglig leder deltok 

på møte med Norges Idrettsforbund i Oslo 7. juni. Dette var et søkerkurs for tidligere omtalte 

folkehelseprosjekt via ExtraStiftelsen. 

 
Bestilling av halltider for høsten/vinteren: 

Gruppene hadde sendt inn ønskede treningstider i bygdahuset, Vinstrahallen og Kåja for kommende vinter. 

 
Innkjøp av Quickup-telt: 

Kvam IL har bestilt et «quickup-telt» med logo til både Kvam IL og Furusjøen Rundt. Teltet er ment brukt  

under FR-trippelen, og til lag/utøvere som deltar på samlinger/turneringer slik at det kan fungere som en  

base for deltakerne fra laget. Teltet kjøpes inn etter gave fra Kari Gundersens etterlatte, beløpet fra denne  

gaven er ikke kjent enda. 

 
Hva skjer framover: 

 HalvStyrkeprøven med start i Kvam 18. juni 

 Fotballskole 23.-25. juni 

 Nostalgikamp Kvam-Heidal/Faukstad 25. juni 

 Furusjøen Rundt-rittet 23. juli og Furusjøen Rundt-løpet 3. september med frivillige fra Kvam IL 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 19/16  Eventuelt   

Jubileumsboka for Furusjøen Rundt skal selges fra 25. juni.  

Beising av Kvamhytta bør gjøres. Weikle har gitt tilbud på kr 45.000,- eks mva for totalbeising, to strøk. 

 

Daglig leder foreslo at grupper får tilbud om å ta på seg salgsjobb for boka og beising av Kvamhytta på 

dugnad. Kvam IL «betaler» gruppene som tar på seg arbeidet i form av redusert andel for utøvere som deltar 

på turnering/samling.  

Verdi som godskrives gruppen(e) som tar på seg arbeid blir; 

 Kr 50,- pr. solgt jubileumsbok. 

 Kr 10.000,- for to strøk beising, eventuelt kr 5.000,- pr strøk om arbeidet må deles opp. 

 Ski- og sykkelgruppa takket nei til tilbudet under styremøtet. Allidretts- og folkehelsegruppa har 

ikke utøvere på turneringer/samlinger, slik at tilbudet går til håndball- og fotballgruppene med 

svarfrist 20. juni. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok forslagene til daglig leder.  

 

Det skjer mye positivt rundt idrettslaget, både i form av aktivitetsøkning og gode arrangementer. Styret 

spilte inn noen saker til forbedring under Eventuelt. 

 

Ole Kristian orienterte om at ski- og sykkelgruppa har fått tilbud om å få grus (0,8) fra Aurstad. Grusen kan 

brukes til både pumptrackbane og i lysløypa i bygda. Det dreier seg om ca. 200 kbm som må lagres 

nedenfor Kvamshallen. 



Vedtak (enstemmig): 

Styret støttet forslaget og ga klarsignal til ski- og sykkelgruppa.  

 

Ole Kristian tok opp, også basert på innspill han hadde fått fra andre involverte; 

 Det mangler baller/-ballnett/vester/utstyr til fotballagene.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ba om at fotballgruppa og sportslig leder sørger for utstyr, merking av hvor utstyret er å finne, samt 

informasjon til lagene. 

(Innspill fra daglig leder): Daglig leder hadde en gjennomgang av utstyr med sportslig leder i dag. Det skal 

være nok utstyr til alle lag. Den 10. mai ble det sendt ut informasjon til alle trenere/lagledere om utstyret og 

hvor dette finnes. Dersom det var utstyr som manglet, ble det bedt om tilbakemelding. Tilbakemeldingen 

kom under styremøtet, og daglig leder har bedt om at utstyrsbodene merkes bedre, at flere «båser» i 

utstyrsboden tas i bruk og at ny informasjon blir gitt til fotballgruppa.  

 

Ole Kristian tok opp; 

 Til neste år må det bestemmes hvilke fotballag som skal delta på hvilke turneringer.  

(Innspill fra daglig leder): Dette er allerede nedfelt i sportsplanen som ligger på nettsiden og 

informert om til fotballgruppa. G16-laget ble i år trukket grunnet to skader og få spillere på 

«deadline» til Norway Cup. Administrasjonen utarbeider informasjon som skal brukes tidlig av 

gruppene til neste sesong. Dette er tatt tak i etter styremøtet. 

 Selv om informasjon er lagleder/trener sitt ansvar overfor sitt lag, må sportslig leder følge opp at 

det blir lagt til rette for lagene, samt at nødvendig og riktig informasjon blir gitt i god tid til alle 

foreldre. 

(Innspill fra daglig leder): Administrasjonen utarbeider informasjon som skal brukes tidlig av 

gruppene. Dette er tatt tak i etter styremøtet. 

 Det var foreldre til G16-spillere som kunne stilt på dugnad for å bidra til inntekter for deltakelse 

under Norway Cup, men det er ikke blitt informert om dette fra idrettslaget. 

(Innspill fra daglig leder): Administrasjonen utarbeider informasjon som skal brukes tidlig av 

gruppene. Dette er tatt tak i etter styremøtet. 

 Det var ønsket at torsdager skulle være treningsdager, og ikke kampdager. Dette tas opp ved 

påmelding av lag til neste sesong. 

(Innspill fra daglig leder): Mange lag i kretsen har ulike ønsker, samt at lag må ha ulike 

kampdager grunnet bruk av spillere som deltar på flere lag. Vi fikk ikke oppfylt alle våre ønsker, 

men dette gjentas som ønsker ved påmelding av lag til neste sesong. 

 

Ingvild tok opp at det er mer sosialt for laget å bo på skoler i stedet for hotell.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok;  

 At fotballgruppa og sportslig leder må gjennomføre et foreldremøte med G16 foreldrene med det 

aller første.  

 At turneringsdeltakelse inkludert type overnatting/forpleining innarbeides i sportsplanene for de 

aktuelle gruppene. Bestemmelse av dette skjer i samarbeid mellom sportslig leder og gruppene det 

gjelder. 

 

Vidar tok opp draktsettene til fotballagene. 

Noen av lagene har ulike typer drakter i samme lag, noen har samme nummer på ryggen, og det blir benyttet 

draktsett som ikke skal brukes jfr. Kvam IL sine sponsoravtaler.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at fotballgruppa og sportslig leder går gjennom alle draktsett og fordeler slik at alle lag har 

riktige drakter til høstsesongen. Det er mange draktsett i laget som kan brukes når det ryddes og lages en 

oversikt. Framtidige innkjøp av draktsett skal være av merke Hummel.  

(Innspill fra daglig leder): Dette er tatt tak i og rydding/sortering/utbytting av drakter skjer før  

høstsesongen er i gang. 
 

Møtet ble avsluttet kl. 21.35 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


