
 

 

 

Kvam Idrettslag 

 

          30. april 2008.  

Tilstede 

 Olav Røssum (leder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem)   

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Skigruppa v. Torunn Sigstad 

 Fotballgruppa v. Irene Østli og Jan Tore Kamp 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall 

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Allidrett v. Anja Solberg 

Ikke møtt 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset onsdag 30. april 2008 kl 18.00 

 

Sak 21/08  

Godkjenning av referat fra møte 10.04.08 

 

Vedtak (enstemmig): 

Referatet ble godkjent 

 

Sak 22/08  

Forslag om plasthall i Kvam 

 

Kvam IL har via det lokale næringslivet i bygda blitt tipset om en brukt plasthall som er til salgs. Hallen er 

på 30 x 45 meter og tilrettelagt for idrettsformål. Den er tidligere brukt som idrettshall for de ansatte på 

Aukrafeltet (Ormen Lange utbyggingen) i 2 år.  

De lokale næringslivsaktørene har innhentet pristilbud og fikk over 2 representanter fra firmaet Malthus AS 

(eiere av hallen) til møte, samt å se på eventuelle areal for en hall.  

Kvam IL v/Ole-Petter og Jan Tore Kamp deltok på dette møtet 21. april i tillegg til Bjarne Weikle (Weikle 

AS) og Ove Stian Lund (Granitt & Betongvare AS). 

Pristilbudet fra Malthus AS er kr 2.270.000,- inkl kunstgressdekke i hallen. Prisene er usikre da det gjenstår 

en del forarbeid før endelig pris kan settes. 

Det finnes kun en slik brukt plasthall, en eventuelt ny hall vil ligge i en langt høyere prisklasse. 

 

Kvam IL er utfordret til å legge føringer for et videre løp dersom det er interesse for å ta saken videre. 

Vedlagt ligger litt informasjon om hallen. 

 

Hallen passer akkurat inn på den asfalterte flaten som brukes som skøytebane om vinteren. Det store 

spørsmålet er hvordan hallen kan finansieres. Det finnes flere ulike modeller som kan brukes. 

1. Søke om tippemidler + kommunen + Kvam IL + næringslivet + bygda 

2. Kvam IL som egen utbygger + næringslivet + bygda 

3. Danne eget AS som eiere av hallen 

4. Andre løsninger 

 

Et vesentlig punkt etter daglig leder sin mening er at hele bygda må føle et eierforhold til hallen, derfor kan 

punkt 3 bli mindre aktuelt. Punkt 2 kan bli svært kostbart for Kvam IL, så DL ser for seg at punkt 1 er den 

mest nærliggende på det nåværende tidspunktet. 

Samtidig jobber kommunen med utbyggingsplaner av Kåja så det kan bli en utfordring å få med kommunen 

på sin andel ved en tippemiddelsøknad. Hallen vil være et supplement og ikke konkurrent til en evt. 

kunstgressbane på Vinstra, Vinstrahallen og også Kvam bygdahus. De 2 sistnevnte har sprengt kapasitet og 

en plasthall kan avlaste disse.  

 

Innstilling: 

Kvam IL vedtar å gå videre med ovennevnte forslag nr 1.  

 

Daglig leder foreslår følgende strategi som utgangspunkt for videre arbeid: 



1. Gjennomføre en samtale med administrasjonssjef og ordfører (evt. flere) i Nord-Fron kommune der 

planene presenteres og det bes om bistand for å søke om tippemidler. Her vektlegges det at Kvam 

IL er positive til utbedringer i Kåja og at en hall ikke vil bli noen konkurrent, men et svært rimelig 

avlastningsalternativ til den sprengte kapasiteten i Vinstrahallen og Kvam bygdahus. Det vil i 

tillegg bli en unik mulighet til aktivitetsøkning for alle innbyggerne i Kvam og omegn. 

2. Dersom signaler om at en tippemiddelsøknad kan støttes, så er neste steg: 

3. Kvam IL inviterer hele bygda til et åpent møte i Kvam bygdahus der planene presenteres og man 

får innspill/tilbakemeldinger fra alle som har noe på hjertet. Kvam IL må ha fokus på at dette blir et 

løft for hele bygda. For å kunne finansiere Kvam IL sin andel mest mulig kan det på møtet lanseres 

ide om ”andelsbrev” som alle som vil kan tegne. Andelsbrev til kr 1.000,- pr stk som folk kan 

kjøpe så mange man vil av. Samme andelsbrev tilbys til næringslivet. 

 

 

Vedtak (enstemmig): 

Daglig leder fikk i oppgave å kontakte Nord-Fron kommune og fremlegge saken. Dette for å få klarhet i om 

det kan bli aktuelt med støtte ved en søknad om tippemidler til prosjektet. Daglig leder legger fram svaret på 

neste styremøte den 27. mai. 

 
-------------------- 

 

Møtet ble hevet kl 18.55 

 

 

Ole-Petter Brendstuen 

(Ref) 


