
 

Kvam Idrettslag 

 

          4. oktober 2007.  

Tilstede  

 Olav Røssum (styreleder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Knut Håvard Meldal (vara) 

 Håndballgruppa v. Kari Aase Haugom 

 Skigruppa v. Torunn Sigstad 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Fravær 

 Allidrettsgruppa v. Anja Solberg 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, onsdag 3. oktober, kl. 19.00. 

 

Sak 14/07  

Godkjenning av referat fra møte 12.06.07 

 

Vedtak (enstemmig). 

Godkjent 

 

Sak 15/07  

Ungdomsråd i Kvam IL 

Arbeidsgruppa er på plass og Morten Halling er på plass som Kvam IL sin koordinator for 

gruppa. Terje Bjørkheim, som er nyansatt ungdomskontakt i Nord-Fron kommune, vil få 

hovedansvaret for Ungdomsrådene i kommunene og det er naturlig at vår gruppe blir en 

del av hans arbeid. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Daglig leder og Tone Sidsel Sanden overleverer ansvaret for KIL sitt Ungdomsråd til 

koordinator Morten Halling og ungdomskontakten i Nord-Fron kommune, Terje 

Bjørkheim. Vårt ungdomsråd skal i tillegg være en aktiv pådriver for å få inkludert 

ungdom i vårt idrettslagsarbeid. Møte med de involverte avholdes så raskt som mulig. 

  

Sak 16/07  

Orientering om økonomistatus: 

 

Vedtak (enstemmig): 

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

Noen poster er kontert på feil avdeling. Dette rettes opp av regnskapskontoret med det 

første slik at gruppene for korrekte tall til sin budsjettering. 

 

Sak 17/07  

Prosjekt 2008 Utviklingskoordinator: 

Daglig leder foreslår at vi setter av midler til økt aktivitetssatsing i 2008. 

For å virkelig ta et steg videre innen våre satsingsidretter foreslås ansatt 3 

utviklingsskoordinatorer, en innen fotball og en innen langrenn og en kombinert for 

håndball/allidrett. 

Vedlegg.  



 

Vedtak (enstemmig): 

Det arbeides videre med å få på plass koordinatorer for langrenn og fotball.  

Forslaget presenteres/forankres på leder/trenertreff som er planlagt til 3. november. Det 

arbeides så videre med å utforme en beskrivelse og søknad om tilskudd for et 

prøveprosjektet som vil strekke seg over 2-3 år. Daglig leder får i samarbeid med 

styreleder ansvar for å finne de riktige personene til disse funksjonene. Dette kan skje via 

utlysning eller via personlig kontakt/spørsmål/oppfordring til enkeltpersoner. 

Styret fatter endelig vedtak om denne satsingen på neste styremøte. 

  

Sak 18/07  

Lagring av utstyr til redskapshus er på plass. 

Vi har i dag for mye utstyr i forhold til vår lagerkapasitet. Vi har ikke egnet plass til vår 

nye klipper og vanningsvogn. Snøscooteren står pr i dag i redskapshuset ved 

”gamlebana”, men må flyttes opp i parken i forkant av skisesongen. 

Vi må sørge for å finne en trygg oppbevaringsplass til klipper og vanningsvogn. Tenk på 

aktuelle steder til møtet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Forslag om å utnytte rommene i kjelleren på klubbhuset til oppbevaring av idrettsutstyr. 

Dette forslaget må det jobbes videre med da det kreves en større investering for å få satt 

kjelleren i stand (lys, varme, snekkerarbeid, rørleggerarbeid etc). 

Ola Aspeslåen jobber videre med tegninger av nytt redskapshus med tanke på oppføring 

neste sommer. 

Bjørn Berge har lagt en plan for plassering av klippere og snøscooter kommende vinter. 

Han får ansvar for å gjennomføre dette. Olav tar ansvaret for å frakte vatningsvognene til 

Sigstad for lagring der gjennom vinteren. Vognen må tømmes for vann.  

 

Sak 19/07  

Vaktmester 2008: 

Vi har fått 4 henvendelser vedrørende vaktmesterjobben i Idrettsparken. 

To har selv meldt sin interesse selv; Marius Lien Killi og Ola Krokbø, mens Tore Granli 

og Henning Aaseth er interessert i et tilbud på jobben etter henvendelse fra oss. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Ole-Petter tar et evalueringsmøte med dagens vaktmestere. Deretter får daglig leder 

fullmakt til å gå i dialog med Ola Krokbø vedrørende jobben neste år.  

 

Sak 20/07  

Vi jobber med en kombinert ledersamling og medlemsfest. Den mest aktuelle datoen nå er 

lørdag 10. november på Rondablikk. Vi ser for oss å samle alle trenere/ledere til 

fellesmøte og gruppemøter på dagen. Samlingen blir avsluttet med felles middag for alle 

medlemmer. 

Vedlegg. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Kvam IL inviterer alle sine trenere og ledere til fellessamling på Rondablikk lørdag 3. 

november. Samlingen avsluttes med middag for trenere/ledere med ektefeller. Dette er 

Kvam IL sin belønning av innsatsen til alle de som har hatt trener/leder-verv gjennom 

2007. 

Gruppene sender komplett oversikt over sine trenere/ledere for 2007 til Daglig leder 

innen mandag 8. oktober. 

 

Sak 21/07  

Kort evaluering av Countryfestivalen 2007 



 

Vedtak (enstemmig):  

Årets festival gikk bra, både arrangementsmessig og økonomisk.  

Det innføres aktivitetsavgift på kr 1.000,- til personer som unnlater å møte på sine vakt 

uten å gi beskjed i forkant. 

 

Sak 22/07  

Kvam IL sitt forslag til samarbeid innen Fronsfotballen. Presentert av Knut H Meldal. 

 

Knut Håvard orienterte om samarbeidsmøte om Fronsfotballen som avholdes fredag 12. 

oktober. Her legger Fron FK fram ulike modeller for videre drift/satsing. 

 

Vedtak (enstemmig). 

Knut Håvard fikk fullmakt til å gå videre med sin modell dersom Fron FK sitt forslag ikke 

går i gjennom. 

Knut Håvard gir styret/daglig leder en kort orientering (pr e-post) om resultatet rett etter 

samarbeidsmøte den 12.10. 

 

Sak 23/07  

Eventuelt 

 

Julekalendersalg 2007. 

 

Vedtak (enstemmig). 

Skigruppa tar på seg oppgaven med å selge 200 julekalendere for Radio Gudbrandsdal. 

Disse selges for kr 100,- pr. stk., hvorav kr 50,- går tilbake til selgeren. Skigruppa kan 

bruke pengene til opprusting av utstyr/bekledning. 

 

Utskifting av PCB innholdige lysarmatur i lysløypa. 

 

Vedtak (enstemmig). 

Skigruppa har innhentet tilbud på lysarmatur og utskifting av disse. For 36 punkt utgjør 

dette ca kr 30.000,- + mva. 

Arbeidet utføres av Ole Morten Resvoll og Vegard Killi.  

Daglig leder undersøker med kulturlederen i Nord-Fron kommune om det kan søkes 

økonomisk støtte til arbeidet, samt arbeidet med ny bru i lysløypa. 

 

Møtet ble hevet kl 22.30. 

 

Ole-Petter 

(ref) 


