
 

 

Kvam Idrettslag 

 

7. mai 2009.  

Tilstede:  

 Olav Røssum (leder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Aspeslåen  

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Allidrett v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall: 

 Tone S. Sanden (nestleder) 

 Lisa Rustli (Skigruppa) 

  

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, onsdag 29. mars, kl. 20.00. 

 

 

Sak 20/09 Redskapsbu/utstyrsrom i kjelleren på klubbhuset 

Kvam IL har inne søknad om spillemidler til nytt redskapshus i Kvam Idrettspark. Denne søknaden  

er prioritert på sisteplass fra Nord-Fron kommune bak store prosjekter som Fron Badeland og Kåja.  

Kostnadsoverslaget er på ca kr 560.000,-. Vår andel tilsvarer ca kr 188.000,-. 

I kjelleren på klubbhuset er det på det nærmeste ferdigstilt et stort lagerrom. Det gjenstår ferdigstilling av  

tak, samt elektrisk arbeid. Det var tidligere inngang til kjelleren fra sør, men denne ble tettet igjen for 5-6 år  

siden, av flere årsaker. 

Daglig leder og vaktmester har den siste tiden diskutert muligheten for å grave opp igjen nedgangen til  

kjelleren og ferdigstille den som lager/utstyrsrom. Dette vil bli en svært rimelig løsning i forhold til nytt  

bygg, og vi får tatt i bruk et allerede nesten ferdig lokale. Daglig leder har fått kostnadsoverslag  

fra Kvam Entreprenør for totalentreprise som inkluderer oppgraving av nedgangen, skjæring av hull til port,  

støpte vanger på begge sider av nedgangen med sikring/gjerde på toppen. Kostnadsoverslaget kom på ca kr  

100.000,- eks. mva. I tillegg vil det komme noe elektrisk arbeid og noe snekkerarbeid. 

Daglig leder har sjekket med Gjensidige om  det kan oppbevares gressklipper etc. i kjelleren. Dette går greit  

så lenge det er godkjent av Brannvesenet. 

Daglig leder har vært i kontakt med Nord-Fron kommune om muligheten for å omdisponere sin søknad til  

å dekke opparbeiding av kjelleren, i stedet for bygging av nytt redskapshus. Dette vil alle parter spare store  

beløp på, men svaret vi har fått er at spillemidler ikke dekker kostnader til ”vei” som en slik nedkjøring går  

under. 

Daglig leder ber styret om fullmakt til at vi omprioriterer fra nytt redskapshus til ferdigstilling av søre delen  

av kjelleren og at dette arbeidet blir gjort i løpet av sommeren 2009.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret sa ja til omprioritering fra å bygge nytt redskapshus til heller å ferdigstille lagerrommet i kjelleren  

på klubbhuset. Daglig leder sjekker med Nord-Fron kommune om noe av deres antatte andel til redskapshus  

via spillemidler kan gis til dette formålet. 

  



Sak 21/09  Intensjonsavtaler vedrørende hall 

Daglig leder og styremedlem Ola Aspeslåen har gjennom vinteren arbeidet med å innhente nye tilbud på hall 

og dekke i hallen. 

Etter at vi har innhentet ca 10 tilbud på hall sitter vi igjen med en klar anbefaling om at firmaet Best-Hall 

velges om vi får realisert planene. Vi anbefaler også at det velges dekke fra Scansis. 

Begge disse leverandørene kommer godt ut når det gjelder pris. Scansis som den rimeligste leverandøren av 

kunstgressdekke, samt at de holder høy kvalitet sammenlignet med de fleste andre tilbud vi har fått.  

Vi har sjekket mange referanser vedrørende haller og Best-Hall sin løsning for toppkarakter av alle vi har 

vært i kontakt med. 

Vi i arbeidsgruppa ønsker derfor å signalisere overfor disse to leverandørene at vi ønsker å velge dem 

dersom finansieringen går i orden, det vil si inngå en intensjonsavtale som gjelder kun om finansieringen går 

i orden. Vi anser at vår mulighet til ytterligere finansiering vil ligge i høstens kommunebudsjett. 

Vi ønsker å inngå intensjonsavtaler med disse for å kunne nyte godt av de tilbudene de har gitt oss, samt at 

vi ønsker å vise at vi er seriøse i arbeidet med å få på plass hallen. Med intensjonsavtaler på plass vil vi også 

spare en del tid den dagen finansieringen er klar og bygging kan skje på kortere tid. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente at det inngås intensjonsavtaler med Best-Hall som halleverandør og Scansis som 

leverandør av kunstgress i hallen. Avtalene skal gjelde kun om finansieringen går i orden og tilbudene må 

reforhandles dersom det oppstår store markedsendringer.  

 

 

-------------------- 

Møtet ble hevet kl 21.00. 

 

Minner om neste styremøte som er tirsdag 16. juni kl 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


