
Kvam Idrettslag 

7.juni 2017 

 

Tilstede  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt på kontoret i Parkvegen 7 (Dalbo), tirsdag 6. juni, kl. 20.00.  

 

Sak 14/17 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 18.04.2017.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 15/17  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 16/17  Bestilling av halltider for høsten/vinteren 

Gruppene kom med sine bestillinger under møtet. Det mangler bestillinger fra fotballgruppa, som må sende  

sine ønsker til daglig leder i løpet av inneværende uke. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 17/17  Reforhandling av avtale med Rondane Kvamsfjellet Turløypelag (RKT) 

RKT ønsker reforhandling av avtalene med Kvam IL og Furusjøen Rundt for løypekjøring. Dette skyldes at  

RKT mener de har brukt mer tid til arbeidet enn først avtalt. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ga administrasjon og Kvam IL sitt styremedlem i RKT fullmakt til å forhandle fram en ny avtale. 

Forslag til ny avtale presenteres til styret før signering. 

 

Sak 18/17  Orienteringssaker 

Oppsummering og hva skjer: 

• Fotball og sykkel er i gang 

• Turorientering/gåturer for sommeren starter ca. 1. juni 

• Bygging av pumptrackbane i Kvam Idrettspark er i gang 

• Skilting av sommerruter er i gang, sommerkart er bestilt 

• Det er distribuert faktura for medlemsregistrering til samtlige som ikke fornyet via SMS utsendelse 

• Gutter 15 fotball arbeider dugnad under seansen ved Rondablikk fredag 9. juni. Direktesending fra 

Morgenklubben/Radio Norge mellom kl. 06.00-09.00. Konsert med Von på kvelden. 

• HalvStyrkeprøven med start fra Kvam lørdag 17. juni. Gratis frokost til alle som kommer. Jenter 16 

håndball serverer frokost 

• 23.-25. juni, Tine Kvam Fotballskole i samarbeid med Gudbrandsdalsprosjektet 

• 1. juli, returoppgjør Nostalgikamp Heidal/Faukstad-Kvam i Heidal 



• NRK Sommertoget stopper (kanskje) på Kvam 11. juli. Det planlegges med profilering/aktivitet 

ved perrongen på Kvam Stasjon sammen med øvrig næringsliv i Kvam 

• Det må utføres noe maskinarbeid på lysløypa på fjellet slik at svingene på de korte traséene ikke 

blir så krappe. I tillegg skal flis som ligger ved lysløypa legges ut i traséen. 

• Furusjøen Rundt-rittet lørdag 22. juli (World Series og NorgesCup) med frivillige fra Kvam IL 

• Furusjøen Rundt-løpet lørdag 2. september med frivillige fra Kvam IL 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene.  

 

Sak 19/17  Eventuelt   

G-Sport Rondane (Otta) ønsker å gi tilbud om handle-/produktdag til Kvam IL ski- og sykkelgruppe.  

Gruppa var interessert i dette. G-Sport Rondane kontaktes slik at de lager et opplegg og finner  

tidspunkt. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.45 

Neste styremøte er 12. september 2017 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


