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Tilstede  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Sletten 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 10. juni 2014, kl 20.00.  

 

Sak 30/14 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 29.04.2014. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 31/14  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 32/14  Politiattest i Kvam IL  

Kvam IL har ikke utnevnt ny vara etter at Ingvild Selfors gikk ut av styret som kan ta imot politiattester. Jfr. 

retningslinjene skal det være to personer som har denne rollen, hvorav daglig leder er den ene. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Bjørnar Henden kan ta i mot politiattester i tillegg til daglig leder. 

 

Sak 33/14  Idriftsetting av Furusjøen Rundt AS (FR AS) 

Torsdag 5. juni ble det avholdt formøte for stiftelse av FR AS. Svein Andresen fra Ernst & Young deltok på 

møtet for å klarlegge all dokumentasjon som er nødvendig for å stifte selskapet. 

FR AS ble stiftet under samme møte. Det ble orientert om vedtakene fra styremøtet i FR AS. Styret i FR AS 

ønsker å tilsette Ole-Petter Brendstuen som daglig leder i 50 % stilling fra 1. juli 2014. Daglig leder har søkt 

om permisjon i 50 % stilling fra Kvam IL fra 1. juli 2014, til og med 30. juni 2017. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Ole-Petter Brendstuen fortsetter som daglig leder i 50 % stilling i Kvam IL 

og får innvilget permisjon i 50 % stilling fram til 30. juni 2017. 

 

Sak 34/14  Sportslig utvikling – utlysing av stilling som Sportslig leder 

Styret vedtok følgende på sak 26/14 på forrige møte: 

Revidert budsjett for Kvam IL 2014 ble vedtatt. Styret vedtok å lyse ut stilling som Sportslig leder. 

Omfang, innhold og varighet må baseres på den økonomiske situasjonen i laget. 

Sportslig leder skal arbeide med å videreutvikle den sportslige satsingen for håndball, fotball, ski og 

sykkel, både innen yngres- og senioraktivitet.  

Daglig leder la fram forslag til konkrete og prioriterte oppgaver sportlig leder skal starte arbeidet med.  

Stillingen som Sportslig leder annonseres raskest mulig etter styremøtet og samtidig med at Furusjøen Rundt 

AS lyser ut stilling. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Sportslig leder starter arbeidet med de prioriterte oppgavene angitt i vedlegget til saken.  

 



 

 

Sak 35/14  Bestilling av halltider 2014/15 

Ønskede halltider ble gjennomgått under styremøte.     

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok fellesbestillingen av halltider. 

 
Sak 36/14  Kioskvarer i Kvam Idrettspark 

Fotballgruppa har fått reaksjoner på at vi drar rundt på en vogn som selger is, brus og sjokolade under  

fotballkamper. Gruppa ser på muligheter for å selge noe som er sunne. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at fotballgruppa utarbeider forslag til neste styremøte. Hjelp kan finnes her; 

http://www.idrett.no/krets/sor-trondelag/tilskudd/Sider/Mer-kampanjen.aspx og 

http://www.bama.no/idrettsfrukt  

 
Sak 37/14  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion 

GD hadde oppslag om Kvam Stadion 14. mai på nett,  

http://www.gd.no/nyheter/article7356502.ece#reloaded  og 15. mai i avisa. Kvam IL har ikke uttalt seg om  

saken, og venter på videre framdrift fra Statens vegvesen/vår advokat. 

 

Sportsskytterne er innlemmet som undergruppe i Kvam IL for 2014  

Avtalen som ble godkjent på siste styremøte er underskrevet og idrettskretsen har innlemmet sportsskytterne  

som undergruppe i Kvam IL. Denne ordningen gjelder kun for 2014, og gruppa må søke fullt opptak i Kvam  

IL til neste årsmøte. 

 
NM-konsert på Høgfjellsscena  

Gruppa som er nedsatt for NM-konserten er i full sving.  

 

Arbeidet med ny lysløype på fjellet  

Skogrydding er nærmest ferdig.  

Vi har fått innvilget spillemidler til løypetraséen på kr 697.000,-. Spillemiddelsøknaden til belysning ble 

avslått pga manglende midler til fordeling og vi må søke på nytt for neste år. 

Prosjektleder Pål Klomstad er i gang med anbudsinnhenting på grunnarbeidet. 

 

Hva skjer framover: 

• Turorienteringa starter 6. juni 

• Liverpool Fotballskole, 30. juni-2. juli. 

• Furusjøen Rundt-rittet, NM Terreng Maraton, lørdag 26. juli med NM-konsert etterpå. 

• TINE Fotballskole, 13.-15. august. 

• Furusjøen Rundt-løpet, lørdag 6. september. 

• GR-cup, lørdag 20. september. Fotballgruppa må sette i gang arbeidet med markedsføring av 

turneringen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 38/14  Eventuelt  

Ola Stormorken kom med tips om å få inn redaksjonell omtale av Kvam IL sine aktiviteter på fjellet i Dølen 

sitt Hyttemagasin. Dølen kontaktes i forhold til å få inn dette i høstutgaven. 

 

Ola orienterte kort om utfallet av «G12-saken», som var behandlet på forrige styremøtet. 

 

Møtet ble hevet kl. 21.50. 

 

Vi minner om neste styremøte tirsdag 16. september kl. 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

http://www.idrett.no/krets/sor-trondelag/tilskudd/Sider/Mer-kampanjen.aspx
http://www.bama.no/idrettsfrukt
http://www.gd.no/nyheter/article7356502.ece#reloaded

