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Tilstede 

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Sletten 

 Ski- og sykkelgruppa v. Bjørnar Henden 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 4. juni kl 20.00.  

 

Sak 25/13 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 09.04.2013. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 26/13  Økonomi  

Daglig leder orienterer om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 27/13  Konstituering av ski- og sykkelgruppa 

Valgkomiteen har gjort følgende innstilling: 

• Leder for gruppen - Jim Wilhelmsen  

• KIL og RKT-representant - Bjørnar Henden 

• Vararepresentant RKT  - Svein Erik Kamp 

Alle disse har sagt seg villige til vervet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente innstillingen til valgkomiteen.  

 

Sak 28/13  Revisor til Kvam IL, jfr. forslag fra Årsmøtet 

Styret vedtok på siste møte at revisors oppgave blir å revidere regnskapet til Kvam IL. Videre at Torunn 

Sigstad oppnevnes som revisor. Styreleder skulle ta kontakt med andre potensielle kandidater til å bistå 

Torunn Sigstad. Styreleder innstiller på at Mathias Kjæstad bistår Torunn Sigstad. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret oppnevnte Mathias Kjæstad til å bistå Torunn Sigstad med revisoroppgaven.  

 
Sak 29/13   

Lysløype på fjellet 

Oppland fylkeskommune har gitt avslag på spillemidler til lysløypa på fjellet. Grunnen er todelt. 

1. For lite midler til fordeling 

2. For lav prioritering kommunalt, regionalt og/eller fylkeskommunalt.  

Kulturleder i Nord-Fron kommune sier dette skyldes for lav prioritet hos fylkeskommunen. Vi kan  

opprettholde søknaden ved å rullere den til neste år. Eller vi har mulighet til å sende inn klage innen 3 uker  

etter vedtaket som ble fattet 20. mai. 

Daglig leder mener at årets flom vanskeliggjør å få opparbeidet lysløypetrase dette året, grunnet mangel på  

adkomstveg til fjellet, samt utfordringer med å skaffe entreprenører. 

 

Vedtak (enstemmig): 



Styret vedtok å rullere søknaden om spillemidler til høsten.  Daglig leder fikk i oppgave å sjekke ut hvem 

som dekker tinglysningskostnader og årlig leie jfr. krav fra Oppland fylkeskommune om tinglyste avtaler for 

å være søknadsberettiget. 

 

Sak 30/13 Prosjektet ”Utvikling Kvam” 

Daglig leder har arbeidet videre med prosjektet ”Utvikling Kvam”. Her har SpareBank 1 Gudbrandsdal 

fattet ny interesse i form av sitt eierskap i Rondablikk Høyfjellshotell. Sammen med Rondane Utvikling og 

SpareBank 1 er det gjennomført møte med Lillehammer Kunnskapspark (LKP). 

Det har blitt sett på en modell der Furusjøen Rundt kan skilles ut som et eget selskap, heleid av Kvam IL.  

Furusjøen Rundt-trippelen vokser, og gir Kvam IL ulike utfordringer. 

Kjernevirksomheten til Kvam IL er å drive aktiviteter til idrettslagets medlemmer. I tillegg vil investeringer 

i Furusjøen Rundt føre til at man må ta større økonomiske risikoer.  

 

LKP har ikke kunne utforme ferdig rapport eller ny søknad, da de venter på ferdigstillelse av Forstudie til 

Rondane Utvikling. 

LKP sitt referat/oppsummering etter møtet i mai ble presentert.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Saken tas opp igjen på neste styremøte, hvor styret blant annet ser på 

eventuell selskapsmodell for Furusjøen Rundt.  

 

Sak 31/13  Henvendelse fra Smukksjøvegen Vel, se vedlegg 

Smukksjøvegen Vel skal gruse opp en veg som blant annet Furusjøen Rundt benytter. De har søkt Kvam IL 

om tilskudd til grusingen. Kvam IL har sendt svar på at vi forstår henvendelsen og bedt dem antyde hva de 

ser for seg av støtte. Henvendelsen reiser spørsmål om Kvam IL bør støtte slikt utbedringsarbeid. Vi 

benytter traseen, men samtidig benytter trippelen mange private veger, og det kan bli svært kostbart om vi 

skal gi tilskudd til alle. Samtidig er det viktig å ha et godt forhold til alle grunneiere langs traseen, også for å 

få nødvendig tillatelse til arrangementene. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å gi kr 1.000,- i engangssum.  

 

Sak 32/13  Leder-/trener-/medlemssamling i høst 

Det har vært etterlyst en årlig faglig samling for lagets ledere-/trenere og medlemmer. Daglig leder foreslår 

at en slik samling arrangeres i november måned på et egnet sted (Rondablikk Høyfjellshotell, Vertshuset 

Sinclair etc.). Det er mange tema som kunne vært tatt opp, men daglig leder mener et spesielt peker seg ut pr 

i dag: 

Langsiktig organisering av aktivitetsgruppene. 

Med dette menes å vedta et dokument som inneholder et årshjul for hver aktivitetsgruppe, ansvarsområde til 

gruppa, målsettinger, planer, når gruppemøter skal være gjennom et helt år, hva skal behandles av faste 

saker på møtene, hvilke roller skal dekkes i gruppa, hvordan informere, gjøremålslister samt mye mer.  

I tillegg vil det være en fin anledning å presentere ny nettside og hvordan gruppene kan bruke denne.  

I dag skjer det innimellom at grupper ordner ting i siste liten, slik som påmeldinger, innkallinger etc. Ved å 

ha en fastsatt mal, vil det bli enklere å være i forkant og vite hva man skal gjøre, både for de som er med i 

gruppene, samt for nye å komme inn. 

Det finnes et utkast til slik organisering i dag, og denne kan brukes som hjelp for å gjøre det enda bedre. 

For å lykkes, vil det være avgjørende at gruppene gjør et godt forarbeid og har med det meste av 

dokumentasjon til samlinga.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at fellessamling for Kvam IL arrangeres lørdag 16. november 2013 på Rondablikk 

Høyfjellshotell, og at overordna tema blir ”Langsiktig organisering av aktivitetsgruppene”. I tillegg settes 

det av tid til ekstern foreleser etter lunsj hvor medlemmer inviteres. Styret melder inn forslag til foreleser 

innen 20. juni. Det legges også opp til å arrangere idrettslagsfest med julebord samme kveld. 

 

Sak 33/13  Orienteringssaker 

Hva skjer framover: 

• Turorientering fra medio juni 

• Liverpool Fotballskole, 5.-7. juli. 

• Furusjøen Rundt-rittet lørdag 27. juli. 

• TINE Kvam Fotballskole, fotballgruppa, 9.-11. august. 

• Furusjøen Rundt-løpet lørdag 7. september 



• GR-cup, fotballgruppa, lørdag 21. september 

 

Flommen 2013 

Også i 2013 ble Kvam IL berørt av flommen i bygda. Vi har meldt inn både naturskade via  

lensmannen og forsikringsskade via Gjensidige.  

• Naturskade: Øvre bane har fått noe gjørme, veger er gravd opp, samt at vatningsanlegget er helt 

borte fra Bjørke Gartneri og forbi første brua i Veikledalen.  

• Forsikring: Det har kommet en del gjørme ned i kjellernedgangen på klubbhuset, samt inn i 

treningsrommet.  Vegen til Kvamhytta er ødelagt slik at vi har mistet leietakere på hytta, og vil 

miste disse fram til vegen er i orden eller om gjester vil kjøre over Sødorpfjellet. Vi er forsikret mot 

utleietap. Noen av lagets fotballspillere har mistet sitt draktsett i flommen, vi samtaler med 

Gjensidige om hvordan dette stiller seg. Hallgolvet som er lagret på gamle sagtomta sjekkes også 

sammen med Gjensidige. 

 

Rent Idrettslag 

Daglig leder fikk på siste styremøte i oppgave og lage en mal for registrering av Rent Idrettslag.  

Registreringsarbeidet er utført, og av det er det utformet en Policy som må følges opp. Kort orientering om  

Policyen. 

 

Kvam Stadion 

Daglig leder og styreleder gjennomførte møte med advokat Jo Are Brænden og Statens vegvesen 25. april.  

Her la vi fram Kvam IL sitt syn og gjenanskaffelse av bane som kan brukes tidlig vår og sen høst.  

Vi har ikke mottatt svar eller tilbud fra Statens vegvesen pr. i dag. 

 

4.juni fikk vi foreløpig svar fra advokat Brænden. Han ønsket at styret i Kvam IL prioriterer hva som 

ønskes.  

1. At vegvesenet skaffer nytt areal og betaler erstatning for oppbygging.  

2. At vegvesenet erstatter oppgradering i Idrettsparken til kunstgress med flomlys, og økte 

driftskostnader, slik at Kvam IL kan forelenge sesongen på vår og høst. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å gå for alternativ 2. 
 

Furusjøen Rundt-rittet – sending på TV2 Sport  

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har sagt seg villig til å stå for finansieringen av TV-sendingen fra  

Furusjøen Rundt-rittet. De får med seg flere sponsorer som dekker kostnaden. Dette blir å betrakte som  

markedsføring av regionen Midt-Gudbrandsdal og er ikke tilskudd til oss som arrangører.  

 
Politiattester 

Daglig leder har sendt inn skjema for to trenere i fotballgruppa, og begge har vist fram attest.  

 

Fri halleie i Kvamshallen: 

Nord-Fron kommune har gitt avslag på Kvam IL og FF2010 fellessøknad om fri halleie i Kvamshallen. 

 

Avslag på Arrangementsstøtte og støtte til rehabilitering av fotballbane 

Nord-Fron kommune har gitt avslag på vår søknad om arrangementsstøtte til Furusjøen Rundt-trippelen i 

2013, med NorgesCup Terreng Maraton, samt til rehabilitering av fotballbane. Kvam IL har i ettertid sendt 

søknad til Nord-Fron kommune og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om ”utviklingsstøtte” til Furusjøen 

Rundt. 

 

Vaktmesterassistent: 

Vi fikk inn 3-4 muntlige søknader om vaktmesterassistentjobben. Erland Meldal fikk tilbudet om arbeidet 

og takket ja fram til 1. august. Vi trenger en ny person i august og september.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 34/13  Eventuelt  

Tone Sidsel tok opp opprusting av trimrommet. Styret kommer tilbake til denne saken til høsten. 

 



Orientering fra daglig leder, se vedlegg til sak 34/13, om Kvam IL har noen mening om tomtedebatten i  

Kvam. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Kvam IL har ingen mening om tomtedebatten i Kvam 

 
Møtet ble hevet kl 22.27 

 

Neste styremøte er tirsdag 27. august kl 20.00 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


