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Tilstede  

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall 

 Allidrett v. Anne Sletten 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 16. september 2014, kl 20.00.  

 

Sak 39/14 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 10.06.2014. Referat er sendt ut tidligere. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 40/14  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 41/14  Sak fra fotballtrenere i yngres avdeling  

Evaluering av FF2010-samarbeidet. 

Saksframstilling med innspill fra Geir Inge Krok og Øyvind Lien ble lagt fram under styremøtet. Det ble 

også lagt fram innspill fra Odd Fredriksen og det siste innspillet fra FF2010. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Saken tas opp under møte med FF2010 søndag 21.09.14. Dette følges opp med et evalueringsmøte i 

fotballgruppa og trenere i Kvam IL i uke 39. Deretter tas det initiativ fra fotballgruppa i Kvam IL om 

evaluering av FF2010 med sikte på å videreføre samarbeidet i en eller annen form. Saken må være ferdig til 

behandling til neste styremøte den 21.10.14. 

 

Sak 42/14  Sportslig leder 

Det kom inn fire spennende søknader til stillingen som Sportslig leder. 

Alle søkere fikk tilsendt flere spørsmål om hvordan de vil gripe an arbeidet, med svarfrist 31.08.14. Alle fire 

sendte inn svar, og prosessen fortsetter med intervju og innstilling til hvem som tilbys stillingen. Grunnet 

ferieavvikling og arbeid med Furusjøen Rundt-løpet vil ikke innstillingen være klar til dette styremøtet.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at daglig leder sender ut alle papirer på søkerne. Daglig leder lager innstilling til ansettelse. 

Styret fatter beslutning så raskt innstilling er klar.  

 

Sak 43/14  Bestilling tider i Kvamshallen vinteren 2014/15 

Vedtak (enstemmig): 

Kun fotballgruppa bruker Kvamshallen. De bruker torsdager gjennom vinteren. Ola Stormorken sender over  

hvilke tider til hvilke lag innen fredag 19.09.14. 

  

Sak 44/14  Kioskvarer i Kvam Idrettspark 

Fotballgruppa foreslo at saken utsettes til våren 2015.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok fotballgruppas forslag. 



 
Sak 45/14 Trener-/leder-/medlemssamling 

Skal Kvam IL arrangere samling i løpet av høsten? 

Tema, tidspunkt og sted? 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å flytte saken til neste styremøte.  

 

Sak 46/14  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion 

Gjennomgang av sakspapirene som har kommet fra Statens vegvesen og advokat til Kvam IL. 

 

Furusjøen Rundt AS 

Orientering om gjennomføringen av Furusjøen Rundt 2014 og videre planer.  

 

Arbeidet med ny lysløype på fjellet  

Kort orientering om arbeidet med lysløypa. 

 

Vedlikehold av Kvamhytta 

Det er kjøpt inn nye vinduer til hovedetasjen på Kvamhytta. Arbeidet med å montere disse gjennomføres i 

løpet av høsten. 

 

Hva skjer framover: 

• Turorienteringa fortsetter til oktober 

• Voksentrimmen starter fredag 19. september 

• GR-cup, lørdag 20. september 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 47/14  Eventuelt  

Anja orienterte om håndballoppstart. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 22.05. 

Neste styremøte er tirsdag 21. oktober kl. 20.00. 

 

Ole-Petter (ref) 


