
 

Kvam Idrettslag 

3. mai 2011 

Tilstede  

 Lars Tungen (Abaris Consulting, invitert) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall 

 Sykkelgruppa v. Jo Owe Kamp, invitert 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 3. mai kl 20.00.  

 

Sak 22/11  Presentasjon fra Abaris Consulting v/Lars Tungen, ca 30 min. 

Abaris Consulting v/Lars Tungen presenterte et produkt de arbeider med å få lansert i løpet av sommeren. 

Det kan bli aktuelt for Abaris å invitere Kvam IL til samarbeid i utviklingen og lanseringen av produktet. 

Dette kan dreie seg om å stille annonseplass til disposisjon på nettsiden, leie ressurser av laget til å selge 

produktet, eventuelt invitere Kvam IL som investor i prosjektet. Abaris kommer tilbake med flere detaljer 

når mer er kommet på plass.  

 
Styret i Kvam IL takket for en spennende presentasjon, og ba Lars ta kontakt når planene er mer 

konkretisert.  
 

Sak 23/11 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 08.03.2011.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 24/11  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 25/11  Tettere samarbeid mellom gruppene 

Jfr. sak 17/11 fra sist styremøte. 

Anja orienterte om hvordan arbeidet ligger an. Gruppa som Anja leder har frist til 10. juni med å lage forslag 

til en felles plan for å bedre samarbeidet mellom gruppene ytterligere. Anja har innkalt samtlige grupper til 

fellesmøte mandag 9. mai. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

  
Sak 26/11  Leder/trenersamling 

Jfr. ønsker om å dra i gang igjen en årlig trener/ledersamling, så foreslo daglig leder at vi gjennomfører 

denne til høsten. Daglig leder foreslo følgende program: 

• Lørdag 5. november 

• Samling kl 09.00-17.00 

• Innhold: Klubbutvikling med ekstern hjelp fra Idrettskrets/særidrettskret 

• Middag med ektefeller kl 17.30 

• Sted: Vertshuset Sinclair 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok Leder/trenersamling som innstilling. 



 

Sak 27/11  Henvendelse fra Rondane-Kvamsfjellets Turløypelag 

Styreleder orienterte om henvendelse fra Rondane-Kvamfjellets Turløypelag om Kvam IL ønsker å tegne 

andeler i turløypelaget.  

Ola Stormorken, Fotball, foreslo at Kvam IL tegner seg for 25 andeler. Dette med bakgrunn i hvor viktig 

løypenettet på Kvamsfjellet er for både Kvam IL og alle bygdas innbyggere. Idrettslaget er helt avhengig av 

topp forhold til Furusjøen Rundt-rennet, samt til klubbmesterskap, skitreninger og annen skiaktivitet. 

Løypenettet er å anse som en viktig del av anleggsmassen Kvam IL bruker. 
  
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å kjøpe 25 andeler a kr 1.000,-. Kvam IL oppfordrer også sine medlemmer til å støtte  

turløypelaget ved å tegne andeler. Andelstegningen dekkes via lagets egenkapital. 

 
Sak 28/11  Orientering om ny samarbeidsavtale mellom samarbeidslagene i fotballgruppa 

Fotballgruppa orienterte om ny avtaleform for våre samarbeidslag. Avtalen vil nå gjelde alle lagene i Nord-  

og Sør-Fron kommune. Kostnadsfordelingen vil skje etter antall spillere pr klubb på de respektive lagene, og  

ikke som tidligere med en lik deling mellom lagene.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen, og ga leder i fotballgruppa, Ola Stormorken, fullmakt til å signere avtalen på  

vegne av Kvam IL. 

 
Sak 29/11  Idretts-SFO skoleåret 2011/12 

Daglig leder orienterte om påmeldingen for kommende skoleår, og status for bemanningssituasjonen. Hittil  

er 17 barn påmeldt til neste skoleår. Leder for Idretts-SFO har sagt opp sin stilling fra skoleslutt.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å lyse ut stillingen som leder for Idretts-SFO, i første omgang på lagets nettside. Foresatte til  

de påmeldte barna informeres om at vi lyser ut stillingen, slik at de kan velge skolens SFO om vi ikke får  

bemanningen på plass. 

 
Sak 30/11  Eventuelt  

Norges Idrettsforbund har inngått avtale med Telenor om innsamling av gamle mobiltelefoner. 500  

idrettslag får plass i ordningen etter innsendt søknad. Mulighet for å søke åpnet 2. mai. Lagene som deltar  

vil motta kr 35,- pr. innsamlet telefon. Kvam IL har søkt om å få delta, men ikke fått svar så langt.  

 

 

Styreleder orienterte om invitasjon til studietur for medlemmer av Midt-Gudbrandsdal  

Næringsforening. Tema for turen er nettverksbygging, og både arrangør av turen og styret i Kvam IL  

ser på dette som en fin mulighet til å kunne knytte kontakt med bedrifter i forhold til satsingen på  

Furusjøen Rundt-trippelen. Turen arrangeres i perioden 21.-24. oktober og har en kostnad på kr  

6.500,- . Dette dekker reise, kost, losji og alle fellesarrangementer. Styret vedtok enstemmig at daglig  

leder deltar på denne turen. 

 

Møtet ble hevet kl 22.40 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


