
Kvam Idrettslag 

13. september 2016 

 

Tilstede  

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

Svein Håvard Steinli, (sportslig leder) 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt på kontoret i Parkvegen 7 (Dalbo), tirsdag 13. september, kl 20.00.  

 

Sak 20/16 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 07.06.2016.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 21/16  Økonomi     

Daglig leder orienterer om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 22/16  Forslag om justering av stillingsinstruks for sportslig leder 

Styret gikk gjennom tilsendte forslag med daglig og sportslig leder.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok den foreslåtte endringen i stillingsinstruks for sportslig leder. Framover arbeides det med åpne 

treninger for ulike fotballag, og videre arbeid med å få skolere trenere til alle aktivitetsgrupper. Sistnevnte 

tas også inn i sportsplanene. 

 

Sak 23/16  Krav fra Opplysningsvesenets fond om regulering av festeavgift for lysløypa på fjellet 

Styret diskuterte hvilken informasjon og/eller opplysninger vi mener har betydning for verdsettelsen.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok følgende informasjon og/eller opplysninger Kvam IL mener har betydning for verdsettelsen: 

 Området er i dag regulert til friluftsområde 

 Løype driftes av et idrettslag, frivillig arbeid 

 Løypa kan benyttes til tømmerdrift. 

 Det er to kloakktraséer på området. 

 Det er mye myr på området og slik sett lite egnet for bygging. 

 Deler av traséen går på areal som allerede er festet bort til landbruk, Odd Arne Myromslien. 

 Lysløypa betyr verdiøkning av omkringliggende tomter. 

 Kvam IL foreslår at årlig festeavgift halveres i forhold til dagens nivå. 

 

Sak 24/16  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion  

Høyesterett sa nei til at saken skulle tas inn for ny behandling. Kvam IL sin advokat har bebudet et siste 

forsøk hvor vi så langt ikke har mottatt mer informasjon. 



Advokat Brænden har gitt følgende innspill 06.09.2016: 

«Jeg mener det er grunnlag for en klage menneskerettighetsdomstolen har gitt uttrykk for at det skal gis 

erstatning for eiendomsinngrep, det vil kun i eksepsjonelle tilfeller være aktuelt at det ikke gis en erstatning.  

 

Vi har en frist på 6 måneder fra avgjørelsen i ankeutvalget på å sende inn en klage. Klagen skal sendes på 

vedlagte skjema. Jeg har begynt å arbeide med selve klageteksten, men er ikke ferdig med dette. Når jeg er 

har fått ferdig selve klageteksten vil jeg oversende skjemaet i utfylt stand til dere. Den signaturberettigede i 

Kvam Idrettslag må da undertegne i skjemaet og ved det gi meg en fullmakt til å inngi klagen.»  

 

Ny lysløype: 

Orientering om framdrift av gjenstående arbeider på løypa, samt offisiell åpning til vinteren.  

 

Skiltprosjektet: 

Kort orientering ved Ole Kristian om framdriftsplanen for gjenstående arbeider i prosjektet.  

 

Nytt medlemsregister-kontingentinnsamling: 

420 registrerte medlemmer pr. 13.09.2016. 

Kvam IL har sendt ut SMS påminnelse til mange som ikke har fornyet sitt medlemskap. I tillegg distribueres  

påminnelse til husstandene som ikke har tegnet/fornyet sitt medlemskap i uke 38. 

 
Oppsummering av sommerens aktiviteter: 

HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo lørdag 18. juni 2016 

 Kvam IL har inngått avtale med Styrkeprøven AS om startsted i perioden 2016-2018 

 2016 var definert som et forprosjekt som var støttet av Nord-Fron kommune og Regionrådet for 

Midt-Gudbrandsdal. Evaluering av forprosjektet er utført og det søkes om et hovedprosjekt for 

2017 og 2018. 

 105 påmeldte deltakere fra 6 ulike land 

 Overnatting fullbooket både hos Vertshuset Sinclair og Kirketeigen 

 Gode tilbakemeldinger fra deltakere, media og Styrkeprøven AS  

Fotballskole i samarbeid med Gudbrandsdalsprosjektet, 23.-25. juni 2016 

 55 deltakere 

 Instruktører fra Gudbrandsdalsprosjektet 

 Profesjonell triksekunstner deltok en dag 

 Det ble arbeidet lenge med andre profilerte samarbeidspartnere, men de ønsket å bruke 2016 som et 

«testår» før et eventuelt formelt samarbeid. Dette arbeides det videre med for 2017. 

Nostalgikamp Kvam-Heidal/Faukstad lørdag 25. juni 2016. 

 Mange tilskuere og bred mediedekning 

 Heidal/Faukstad har invitert til returoppgjør i august 2017 i forbindelse med arrangementet «Ope 

helg» 

 

Turorientering/gåturer for sommeren: 

Aktivitetene er i full gang. 

OFK har vedtatt støtte til Kvam IL for folkehelseaktiviteten i laget.  

Norges idrettsforbund (NIF) har sendt inn søknad for tidligere omtalte folkehelseprosjekt (Utta hafælla). 

ExtraStiftelsen fatter sitt vedtak før årsskifte.  

 
Bestilling av halltider for høsten/vinteren: 

Gruppene må sende inn ønskede treningstider i Kvamshallen for vinteren innen 10. oktober 2016. 

 
Hva skjer framover: 

 Oppstart skitrening hvor de øvrige gruppene inspireres til å delta 

 Oppstart håndball- og allidrett 

 Avslutning for sommeridrettene. Fotballagene må samle inn draktsett direkte etter lagenes siste 

kamp. Disse skal videre til håndball. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 



Sak 25/16  Eventuelt   

Låssystem i Kvam Idrettspark og Kvamhytta. Daglig leder kontaktet Yale 08.09.16. Yale ba om at vi 

kontakter Verisure. Dette ble gjort 09.09.16 uten at vi har mottatt svar hittil. Saken følges opp. 

 

Heidi E. Holen ga beskjed om at hun ønsker å fratre vervet i Folkehelsegruppa. Helst så raskt som mulig, 

men kan sitte til årsmøtet. 

Valgkomiteen får beskjed om å skaffe ny leder til valget under årsmøtet, samt at gruppen skal økes til fem 

personer. 

 

Heidi spurte om hvordan det lå an med opplegg for fotballagene for neste sesong. 

Dette arbeides det med. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.45 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


