
Kvam Idrettslag 

11.september 2018 

 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Trond Teigen  

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 11. september, kl. 20.00.  

 

Sak 29/18 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 05.06.2018.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 30/18  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status for både Kvam IL og Furusjøen Rundt AS. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 31/18  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla». 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 32/18  Daglig leder - betingelser 

Jfr. sak 25/18 skal det gjennomføres medarbeidersamtale mellom styreledere i KIL/FR AS og daglig leder. 

 

Vedtak: 

Det gjennomføres medarbeidersamtale mellom styreledere i KIL/FR AS og daglig leder før neste styremøte 

30. oktober. Styreleder i KIL Ragnhild Røssum har ansvaret for gjennomføringen. 

 

Sak 33/18  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett  

o Oppstart etter høstferien, uke 41 

o Bra påmelding, 39 stk.  

o 4 grupper som sist år 

o Møte i gruppa neste uke 

o Mange badevakter er påmeldt livredderkurs 

o Utfordringer med å få nok instruktører inne i bygdahuset 

o En mulighet er å sette opp instruktører fra foreldregruppa 

o Aktivitetsplan lages og blir lagt ut på nettsiden 

• Håndball  

o Spent på antall deltakere. 

o Påmeldt J10, 11 og 12 og G14 

o 12 og 14 åringer begynner sesongen i oktober 

o Ny trener for G14, Espen Kluften 



o Treningskveld for G14 førstkommende torsdag, bør være 10 spillere. Bare 4 sikre nå. 

o Det blir sendt ut informasjon på skolen førstkommende mandag 

o 7-9 åringer har påmeldingsfrist 25. september 

• Fotball, forfall 

o Informasjon om 3`er fotball fra 2019 og innkjøp av baner. 

• Ski- og sykkel 

o Bygdahuset er bestilt for hele vinteren 

o Årlig tur til Trysil er bestilt, siste helg i høstferien 

o Litt «av og på» med sykkeltrening 

o Deltatt på GD-cup på Sør-Fron 

o Basistrening starter mandager etter høstferien 

o Gruppemøte på førstkommende torsdag 

o Forslag om skilektrening kl. 18.00-19.30 med kveldsmat på klubbhuset 

• Folkehelse, forfall 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 34/18  Orienteringssaker  

Samling: 

Det skal gjennomføres en samling for alle trenere/ledere i Kvam IL i løpet av høsten 2018. Aktuelle 

personer til å holde innlegg inviteres. Samlingen kan slås sammen med informasjons-/oppstartsamling for 

EM Terreng Maraton 2019. Tema som foreslås er viktigheten/motivasjon for deltakelse i idretten og 

idrettsarbeid for barn og foreldre. 

Tips om ekstern foredragsholder: 

• Marit Breivik 

• Ine Wigernæs 

• Egil Kristiansen 

• Øystein Pettersen, 1. prioritet. 

 

Kvam IL fyller 100 år 9. mars 2019.  

Kvam bygdahus er reservert denne helga. Jo Røssummoen og Åge Lillesandbu har takket ja til å være med i 

jubileumskomitéen. Torunn Sigstad og Ingvild Selfors fra styret deltar også i komiteen. Torunn har ansvaret 

for å kalle inn komiteen.  

Daglig leder foreslo at EM Terreng Maraton for Furusjøen Rundt-rittet også brukes til å markere jubileet. I 

tillegg kom det forslag på blant annet old boys/old girls-kamp som markering. 

 

Vaktmester: 

Henning Haugalien har sagt opp sin stilling som vaktmester. Han fortsetter ut oktober. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 35/18  Eventuelt   

Veterantreffet søker om dispensasjon fra alkoholretningslinjene, og søker om mulighet til å servere 

«Kvamsakevitt» til sitt julebord i desember. 

 

Vedtak: 

Styret sa ja til dispensasjonssøknaden. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 22.20. 

Neste styremøte er tirsdag 30. oktober 2018, kl. 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


