
 

Kvam Idrettslag 

5. juni 2012 

Til stede 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Ski- og sykkelgruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall: 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 

REFERAT TIL STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 5. juni kl 20.00. 

 

 
Sak 31/12 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 10.04.2012. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 32/12  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 33/12  Lagerplass til oppbevaring av hallgolv, samt øvrige eiendeler 

Styret vedtok på siste møte at Ola Stormorken satte ned en gruppe med fagpersoner til å utarbeide løsninger 

for lagerplass. Forslaget må dekke et behov om lagring av hallgolv for kommende vinter, samt en mer 

langsiktig og permanent løsning for lagring.  

Ola Stormorken la fram forslag på ekstern lagring til kommende vinter 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok ekstern lagring kommende vinter. Ola følger opp de som kan tilby lagerplass, samt paller til å 

legge golvet på. 

 

Sak 34/12  Idretts-SFO 

Påmeldingen til neste års Idretts-SFO har vært lav. Totalt har 10 barn søkt, fordelt på ulike dager. Styret har 

fått tilsendt et beregningsgrunnlag for økonomien til driften. Basert på denne beregningen har styret 

gjennom e-poster og telefon vedtatt at Idretts-SFO avvikles etter inneværende skoleår, men at tilbudet kan 

vurderes gjeninnført senere om grunnlaget blir bedre. Beregningsgrunnlaget følger som vedlegg i saken.  De 

to medarbeiderne på Idretts-SFO har fått skriftlig varsel om at tilbudet blir avviklet, og at deres 

arbeidsavtaler opphører etter årets skoleslutt. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å avvikle Idretts-SFO etter inneværende skoleår. 

 

Sak 35/12  Videoovervåking av Kvamshallen 

Det er fortsatt noe uønsket aktivitet i og utenfor Kvamshallen. Aktiviteten dreier seg om at bodene dirkes 

opp og utstyr dras ut uten å bli ryddet inn igjen. Det er til tider også mye søppel etter denne aktiviteten, og 

noe utstyr har blitt ødelagt. Dette er ikke bra med tanke på at vi ønsker å ta vare på hallen og utstyret i den. 

Vi har innhentet tilbud på videoovervåking fra IGT v/Stian Næprud og Ottadalen Installasjon. Tilbudene 

legges fram under styremøte slik at de kan tas stilling til. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at det avventes innkjøp av nytt videoovervåkingsutstyr. Det søkes Datatilsynet om tillatelse 

for framtidig bruk.  



 

Sak 36/12 Orienteringssaker 

Aktivitetsgolv i Kvamshallen: 

Aktivitetsgolvet til hallen har ankommet. Dette utgjør ca 780 m2, og kan brukes på begge sider, ”glatt 

overflate/antiskli”.   

Kvam IL må gjøre seg opp en mening om hvilken side av golvet som skal brukes i første omgang. Det 

kreves en del arbeid å få lagt ut golvet. Første kjente bruk er fest lørdag 21. juli. Her inviteres alle frivillige 

som hjelper til under Furusjøen Rundt-rittet samme dag, samt alle ryttere. Det kreves også at vi anskaffer 

fuktsperre mellom gresset og golvet før det legges ut.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å legge den glatte siden opp.  

 

Oppussing av Kvamhytta:  

I løpet av mai har stua på Kvamhytta blitt påført tre strøk panellakk av malermester Ola Kamp dy. Ottadalen 

Installasjon har montert ny takbelysning med dimmefunksjon i stua. Oppussingen av stua ligger an til å 

koste ca kr 25.000,-. Forarbeidet med rydding og ”doring” av alle spikerne på vegger og tak ble utført av 

vaktmester, daglig leder og Ola Brendstuen på dugnad. Renholder Kirsti Krokbø har sørget for nye 

gardinstenger og ordnet gardinene. 

Vi har sendt ut forespørsel om tilbud på pussing av grunnmur, skifte av vinduer og dør på hytta til flere 

snekkere, men har så langt ikke mottatt tilbud på arbeidet.  

Petra Slettens Fond har støttet oppussingen med DKK 10.000,-. Vi har også søkt om støtte til arbeidet fra 

Kvamsrevyen, Kvam Sanitetslag og Lions Club Nord-Fron.  

 

Ski- og sykkelgruppa:  

Det har kommet klager på at merkebånd ikke ryddes etter sykkelritt og treninger i lysløypa. Båndene sperrer 

løypa som mange (spesielt eldre) bruker til å gå turer.  

Det har også kommet klager på at kvist og felte trær i lysløypa ikke er ryddet bort. Musikkforeninga har 

arrangement i paviljongen den 17. juni og ber om at all kvist etc. er ryddet bort før sitt arrangement.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Lisa gir beskjed til gruppa at det ryddes før 17. juni. 

 

Fotballgruppa:  

Betalingsgrunnlag for deltakerkort og egenandel for buss til Grueturneringa må leveres til daglig leder innen 

20. juni. Vi må sende ut faktura med forfallsdato før daglig leder tar sommerferie. Vær oppmerksom på at 

deltakerne må betale egne deltakerkort og det bussen koster. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Fotballgruppa sjekker hvor mange som skal delta, og melder tilbake til daglig leder før vårsesongen er over. 

Daglig leder innhenter tilbud på buss til Grue. 

 
Sak 37/12  Eventuelt  

Det ble reist spørsmål om hvorfor G10-laget i fotball er påmeldt på Grueturneringa, mens det vanlige er at  

vi deltar på Grue fra 11 år. Leder i Fotballgruppa tar opp saken i gruppa si.  

 

Anne Lise tok opp mangel på utstyr til lagene i fotballgruppa. Leder i fotballgruppa sender ut informasjon til  

alle trenere at de sjekker at de har utstyr de trenger, eventuelt leverer inn det de har til overs. 

 
Leder i fotballgruppa informerer trenerne om at dersom noen skal bli med å trene/spille på laget over i alder,  

så må alle spillerne i aldersgruppa få tilbudet.  

 

Ingvild foreslo å lage park ala ”Tarzan-park” til Sør-Fron IL på Flatmoen.  

 
Sak 38/12  Kvam IL søker om NM Terreng Maraton 2014  

Kvam IL/Furusjøen Rundt ønsker å søke om NM Terreng Maraton 2014. Daglig leder støtter forslaget. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret i Kvam IL vedtok å søke NM Terreng Maraton i 2014. 

Møtet ble hevet kl 22.15 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


