
 

 

Kvam Idrettslag 

 

12. mai 2010. 
Tilstede 

 Olav Røssum (leder) 

 Tone Sidsel Sanden (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Aspeslåen (forlot møtet kl 22.00) 

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Laila Stormorken 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

  

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 
 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, søndag 9. mai kl 20.00. 
 

 

Sak 18/10 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 21.04.2010. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 
  

Sak 19/10  Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kvam idrettslag. 

Årsmøtet i Kvam idrettslag vedtok 16. februar 2010 at det må haldast eit ekstraordinært årsmøte i  

laget dersom det skal gjerast vedtak om setja i gang bygging av fleirbrukshall. For at bygging av hall  

skal kunne skje i løpet av 2010 må det difor haldast eit slik møte. 

På bakgrunn av informasjon om den økonomiske situasjonen til "hallprosjektet" må styret difor ta 

stilling til om og når eit slik ekstraordinært årsmøte skal haldast. Dagleg leiar vil legge fram slik  

informasjon som grunnlag for styret sitt vedtak.  

 

Rett før møtestart ble halleverandør kontaktet med spørsmål om å få utsette eventuelt bestilling til midten av  

juni. Dette aksepterte Best-Hall sin representant. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret i Kvam IL vedtok følgende framdriftsplan for vår innspurt i forsøket på å realisere hallen: 

• Innen 20. mai rettes en ny søknad til Nord-Fron kommune med tanke på mer støtte til hallprosjek-

tet. Det søkes ikke om eksakt beløp, men budsjett og finansieringsplan sendes med slik at de vet 

hva som er resterende sum som mangler. 

• 3. juni dagtid, Formannskapsmøte i kommunen 

• 3. juni kveldstid, styremøte i Kvam IL 

• 4. juni, annonsering av ekstraordinært årsmøte (14 dagers annonsefrist) 

• 15. juni, kommunestyremøte 

• 18. juni kveldstid, ekstraordinært årsmøte i Kvam IL med endelig beslutning (14 dager etter annon-

sering) 

 
 

Møtet ble hevet kl 21.50. 

 

Neste styremøte er berammet til torsdag 3. juni kl 20.00. 
 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 


