
Kvam Idrettslag 
4. juni 2019 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 4. juni, kl. 19.00.  

 

Sak 19/19 Velkommen til nye styremedlemmer 

Orientering om organisering, hvem-gjør-hva og nettsida.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. Daglig leder oversender informasjonen til nye styremedlemmer. 

 

Sak 20/19 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 23.04.2019 og e-postmøte sendt ut 03.05.2019.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 21/19  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 22/19  Sportslig utvikling 

Jfr. sak 41, 50/18, 06/19 og 13/19. 

Det hadde ikke kommet eventuelle søknad(er). 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 23/19  Daglig leder - betingelser 

Jfr. tidligere medarbeidersamtale mellom styreleder og daglig leder, skal betingelser for daglig leder være et 

fast punkt på styremøte i juni hvert år. 

 

Vedtak: 

Styreledere i Kvam IL og Furusjøen Rundt gjennomfører en ny medarbeidersamtale med daglig leder før 

neste styremøte.  

 

Sak 24/19  Orienteringssaker 

Framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

 

Jubileumsaktivitet i Kvam Idrettspark, inkl. «Sikkerhetsprosjekt» søndag 16. juni kl. 15.00-18.00. 

Håndballgruppa trenger langt målebånd og baller til «liten ball». 

Daglig leder kjøper 6 tennisballer. Ingvild sjekker andre typer baller. 

Stafettpinner trengs. Daglig leder sjekker hva som er i laget fra før. 

Grillmat og drikke skaffes i forkant, mens jubileumskomiteen besørger servering på dagen. 



Daglig leder ferdigstiller invitasjon som legges ut til alle på skolen og barnehagen i løpet av inneværende 

uke. 

Kvam IL oppretter arrangement på Facebook for aktivitetsdagen. 

 

Opprusting av fasiliteter rundt pumptrackbanen. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 25/19  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Ferie, avslutning gjennomført, ny sesong starter etter høstferien 

• Håndball 

o Ferie, sesongavslutning i Stryn 

o Meldt på flere lag til neste sesong, J10, 11, 12 og 14 

o Mulig samarbeid med Fron HK, ser an til oppstart 

o Påmeldingsfrist for de yngste er i september 

o Kick-off før ny sesongstart 

• Fotball 

o Ikke tilstede 

• Ski- og sykkel 

o Ikke tilstede 

o Langtur mandag 3. juni 

• Folkehelse 

o Konstituert gruppa 

o Turorienteringen er i gang, og lagt opp fellesturer 

o Ansvar for turen til Sukkertoppen 

o Endre oppsatt tur 16. juni som kolliderer med aktivitetsdagen 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 26/19  Eventuelt   

Saker fra Folkehelsegruppa: 

Barnehagen ønsker de kunne ha mulighet for å bruke hallen på dagtid når den likevel står tom/ledig  

uten at Nord-Fron kommune skulle måtte betale leie for dette.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok at hallen kan brukes på dagtid av barnehage/skole kostnadsfritt. Skole/barnehage sjekker i 

forkant at hallen er ledig. 

 

Egenbetaling på voksentrimmen. Det er etterhvert med en del ungdom på voksentrimmen, de skal ikke  

betale avgift for å trene i kommunale anlegg når de er under 20 år. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at deltakere under 20 år ikke betaler egenandel på voksentrimmen. 

 

Ola Aspeslåen tok opp ønske om leder-/trenersamling på høsten. 

 

Vedtak: 

Daglig leder starter med planleggingsarbeid. 

 

Møtet ble avsluttes kl. 21.00 

Neste styremøte er tirsdag 17. september 2019, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


