
Kvam Idrettslag 

12.september 2017 

 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors, fra kl. 20.45 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 12. september, kl. 20.00.  

 

Sak 20/17 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 06.06.2017.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 21/17  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 22/17  Bestilling av halltider for høsten/vinteren 

Aktuell grupper må sende inn ønskede treningstider i Kvamshallen for vinteren 2017/2018 innen 29.  

september 2017. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at aktuelle grupper sender inn sin bestilling innen 29. september 2017.  

 

Sak 23/17  Presentasjon av prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder presenterte prosjektet «Utta hafælla». Presentasjonen er vedlagt referatet.  

Prosjektsøknaden er lagt ut på nettsiden og kan finnes her. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente presentasjonen. 

 

Sak 24/17  Orienteringssaker 

Oppsummering og hva skjer: 

• Sommeraktiviteter er i gang, og det går mot sesongavslutninger. 

• Vinteraktiviteter starter opp. 

• Bygging av pumptrackbane i Kvam Idrettspark. 

• Skilting av sommerruter. 35 skilt er satt opp, de resterende 120 skiltene er bestilt. «Krøllekart» med 

sommerruter er mottatt og distribuert til aktuelle utsalgssteder. 

• Kvamhytta, vedlikehold. Foresatte til G15 fotball har beiset et strøk på hele hytta. Det andre strøket 

tas til våren. Arbeidet honoreres med kr 20.000,- til deltakelse på turnering i 2018. 

Trykktank på Kvamhytta må byttes ut grunnet lekkasje. 

• Det søkes om prosjektstøtte fra NFK og RMG for siste prøveår av HalvStyrkeprøven 2018. 

• Det må utføres noe maskinarbeid på lysløypa på fjellet slik at svingene på de korte traséene ikke 

blir så krappe. I tillegg skal flis som ligger ved lysløypa legges ut i traséen. 

 

http://www.kvamil.no/Folkehelse/articleid/1667/extrastiftelsen-stoetter-kvam-il


Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene.  

 

Sak 25/17  Styremøte i oktober 

Daglig leder foreslo at oppsatte styremøte 24. oktober 2017 flyttes til tirsdag 7. november grunnet  

ferieavvikling. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at neste styremøte bli tirsdag 7. november 2017.  

 
Sak 26/17  Eventuelt   

Finne en løsning for tømming av gress etter klipping av baner. 

 

Tilbakemelding om at klipping av baner har vært mangelfull noen ganger i sommer. 

 

Spørsmål om hvorfor det ikke ble satt opp felles transport til Grueturneringen? Noen ulike svar, men 

hovedgrunnen var at en del foresatte ønsket å kjøre selv slik at det ble for få til å dele på utgiftene til 

busstransport. 

 

Spørsmål om informasjon om transport og påmelding/informasjon til noen av lagene som deltok på 

Grueturneringen. 

• Sportslig leder må følge opp trenere/lagledere og informere om turneringer og reisemåte til 

turneringer. Trenerforum og god skriftlig informasjon til alle trenere/lagledere/spillere i god tid. 

• Alle lag skal ha samme tilbud og kan meldes på turneringer tidlig. 

 

Kjøring forbudt inne i Kvam Idrettspark på sommerstid. Daglig leder henger plakat på grinda, og grinda skal 

være lukket. 

 

Sette ned en gruppe for planlegging av 100-årsjubileet til Kvam IL 09.03.2019. 

Blant annet forslag på æresmedlemmer som skal utnevnes i forbindelse med jubileet. 

 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.40 

Neste styremøte er 7. november 2017 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


