
Kvam Idrettslag 

15. september 2015 

 

Tilstede  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Merete Pedersen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 Svein Håvard Steinli, (sportslig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 15. september, kl 20.00.  

 

Sak 28/15 Fotball framover 

Det ble vist til sak 22/15 fra styremøte 09.06.2015, samt vedlegg til saken og vedtak fra møte i FF2010 den 

13.09.15. 

Sportslig og daglig leder hadde laget tre alternativer som fotballgruppa behandlet i sommer.  

Alternativene som fotballgruppa fikk til behandling var: 

1. Gå inn i fullt samarbeid med FF2010 (evt. unntatt senior) 

2. Drift i egen klubb for alle yngres- og seniorlag 

3. Annet forslag fra fotballgruppa 

Innstillingen fra fotballgruppa ble sendt administrasjonen 18. august. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok drift i egen klubb for alle fotballag fra og med 2016-sesongen. Alle uttalelser i sakens  

anledning tas av sportslig leder Svein Håvard Steinli. Det lages en pressemelding som benyttes.  

Pressemeldingen godkjennes av styret. Pressemeldingen sendes Dølen og GD. Den legges også på egen  

nettside sammen med øvrig informasjon til foreldre/spillere. Fotballgruppa/sportslig leder informerer  

trenere/ledere og foreldre raskest mulig og før pressemeldingen sendes ut. 

 

Sak 29/15 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 09.06.2015. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 30/15  Økonomi     

Daglig leder orienterer om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 31/15 Utvikling av Kvam Idrettspark 

Norconsult har utarbeidet en skisse for framtidig utvikling av Kvam Idrettspark. Skissen fra Norconsult 

koster kr 65.000,- eks. mva., møter og befaring. Den er finansiert 50 % av Nord-Fron kommune. Kvam 

Musikkforening og Kvam Skolemusikk bidrar med kr 7.500,- (inkl. mva. verdien) hver og resterende blir 

finansiert av Kvam IL. 

Norconsult utarbeider ferdig forslag innen utgangen av uke 40 basert på innspill fra Kvam IL og Kvam 

Musikkforening/Skolemusikk. Innspillene må oversendes Norconsult innen 16. september.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret kom med små endringsforslag som sendes Norconsult for utarbeidelse av endelig skisse. 

 

Sak 32/15 Leiepriser Kvamshallen 

Leieprisene for Kvamshallen har vært uforandret siden åpningen i 2011. Daglig leder foreslo justering av 

leieprisene fra og med oktober 2015.  



 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok nye leiepriser for Kvamshallen. 

Egne grupper/aktivitet uendret. 

Eksterne leietakere:  

 Hele hallen    Kr 600,- pr time 

     Kr 3.800,- pr dag (inntil 8 timer) 

 Halve hallen    Kr 400,- pr time 

     Kr 2.500,- pr dag (inntil 8 timer) 

Leie av hallen til større enkeltarrangement:  

 Hele hallen    Kr 8.500,- pr helg/arrangement 

 Halve hallen    Kr 5.500,- pr helg/arrangement 

 

Sak 33/15  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion: 

Ankesaken i Eidsivating lagmannsrett er berammet til 14. januar 2016. 

 
Skiltprosjektet: 

Prosjektgruppa v/Ole Kristian orienterte. Prosjektet MÅ være ferdig og sluttrapport til Gjensidigestiftelsen 

og Sparebankstiftelsen må være sendt innen oktober. 

 

Ny lysløype: 

Daglig leder orienterte. Det kan være mulig å sluttføre arbeidet med løypa i løpet av 2015.   

 

Æresmedlem: 

Ola Brendstuen ble utnevnt som æresmedlem av Kvam IL under veterantreff fredag 21. august. 11 

«veteraner» var tilstede, samt journalister fra GD og Dølen. 
 

Hva skjer framover: 

 Treninger for vintersesongen skal startes opp 

 Turorientering avsluttes i oktober. «Utta hafælla» har sin første avslutning 30. oktober. 

 GR-cup 19. september 2015 

 Felles frivilligesamling etter Furusjøen Rundt 2015, lørdag 10. oktober 

 Daglig leder har ferie fra 17. september, og er tilbake 5. oktober. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 34/15  Eventuelt   

Håndball har startet opp for 14 årslag. «Kickoff» 24. september i Vinstrahallen.  

Det var ønske om at aktivitetsgruppene samordner seg i forhold til påmelding til kamper, gjennomføring av  

treninger etc. slik at flest mulig er aktive. Samordningen koordineres av sportslig leder. 

 
Møtet ble avsluttet kl 22.00 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


