
Kvam Idrettslag 

5.juni 2018 

 

Tilstede  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Stein Jøran Sanden (stedfortreder)  

 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) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 5. juni, kl. 20.00.  

 

Sak 22/18 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 17.04.2018.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 23/18  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 24/18  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla». 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 25/18  Daglig leder - betingelser 

Jfr. medarbeidersamtale mellom styreleder og daglig leder, skal betingelser for daglig leder være et fast 

punkt på styremøte i juni hvert år. 

Daglig leder forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: 

Det gjennomføres medarbeidersamtale mellom styreledere i KIL/FR AS og daglig leder før neste styremøte. 

 

Sak 26/18  Forslag på fordeling av oppgaver daglig leder/arrangementsleder KIL. 

Jfr. sak 21/18. 

Vedlagt innkallingen var forslag på fordeling av ansvarsoppgaver for daglig leder og arrangementsleder i 

Kvam IL etter at rollen sportslig leder gikk ut. Daglig leder foreslo at endringen trår i kraft 1. oktober 2018.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente forslaget. 

 



Sak 27/18  Kort orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett  

o Ingen aktivitet i sommer 

• Håndball  

o Lag påmeldt til neste sesong 

o Trener for G14 er på det nærmeste klar 

o Det arbeides med trener for damelag 

o Turneringer gjennomført i Stryn og Molde i april 

o Daglig leder sender faktura for egenandel for deltakelse på Rosecup 

• Fotball  

o Ved påmelding av lag til neste sesong skal vi ta forbehold om kamper på onsdager for alle 

lag med deltakere på skolemusikk/musikkforening. 

o Fotballgruppa starter arbeide med trenere/lagledere tidlig foran neste sesong. Målet er at 

alle skal være på plass før jul 2018. 

o Tine fotballskole arrangeres 16.-18. august 2018. Fotballgruppa skal skaffe 10 instruktører 

som er med under fotballskolen. Skolen arrangeres på ettermiddag/kveld torsdag og 

fredag, og på dagtid lørdag. Daglig leder utformer invitasjon og sender denne ut til 6-

åringene i barnehagen og til alle skoleklasser i barneskolen. 

o GR-cup for 11 og 12-åringer arrangeres lørdag 15. september 2018. Daglig leder sender ut 

invitasjon til alle lag i fotballkretsen. 

• Ski- og sykkel  

o Skisamarbeid med Ringebu/Fåvang, Sør-Fron, Tormod med egen trener.  

o Sykkeltreninger hver mandag (lekbasert) og torsdag (intervalløkt), kolliderer ofte med 

fotball.  

o Flere syklister har deltatt på en Mjøscup, og lagets syklister hevder seg.  

o GD-cup terrengsykkel i Kvam Idrettspark arrangeres søndag 24. juni.  

o Pumptrackbanen, som nå bygges, ligger an til å bli populær. Det bør være gjerde rundt 

banen og regler for bruk. Daglig leder søker Sparebankstiftelsen om midler til gjerde. 

Kantsteiner som er lagret i Idrettsparken kan brukes rundt banen dersom de egner seg. 

• Folkehelse  

o Turorientering er i gang. 

o Voksentrim/fotball på søndager er i gang. 

o Gruppa har opprettet egen Facebookgruppe. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 28/18  Orienteringssaker  

Pumptrackbane i Kvam Idrettspark 

Banen bygges av Rekkje AS i perioden 4.-8. juni 2018.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringssaken.  

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 21.30. 

Neste styremøte er tirsdag 11. september 2018, kl. 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


