
 

Kvam Idrettslag 

7. juni 2011 

Tilstede:  

 Ola Aspeslåen (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Sykkelgruppa v. Jo Owe Kamp 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 7. juni kl 20.00.  

 

 

Sak 31/11 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 03.05.2011.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 32/11  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 33/11  Tettere samarbeid mellom gruppene 

Jfr. sak 25/11 fra sist styremøte. 

Anja orienterte kort om hvordan arbeidet har gått. Referatet fra samarbeidsmøtet er vedlagt.  

Under møtet ble søknadene for leie av Kvam bygdahus, Kvam Trivselsbad og Vinstrahallen for kommende 

vinter gjennomgått. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

  
Sak 34/11  Leder/trenersamling 

Daglig leder orienterte kort om samlingen som er planlagt til lørdag 5. november. 

Vi har utfordret Oppland Idrettskrets til å delta med instruktør gjennom samlingen. De har bedt oss sende 

over hvordan laget er organisert, samt spesifisering av våre behov. 

Vertshuset Sinclair er bestilt. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Daglig leder lager forslag til spesifisering av behov, som sendes til styret for gjennomsyn før det sendes til  

Idrettskretsen. Styret godkjente orienteringen forøvrig. 

 

Sak 35/11  Bemanning Idretts-SFO skoleåret 2011/12 

Daglig leder orienterte status for bemanningssituasjonen. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 
Sak 36/11  Invitasjon til stand på Maihaugen og under Handelsstevnet på Vinstra 

Nord-Fron kommune har invitert oss til å delta med stand under St Hansfeiring på Maihaugen lørdag 25.  

juni og under handelsstevnet på Vinstra lørdag 6. august. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å sende med visittkort for Furusjøen Rundt-trippelen som kan distribueres til besøkende.  

Ingvild sjekker ut om hun har mulighet til å delta på Maihaugen. 

 



 
Sak 37/11  Senioridrett i framtida 

Daglig leder la fram ønske om at styret begynner å diskutere en framtidig strategi for hvordan vi skal drive  

seniortilbudene våre videre, hvilke målsettinger/ambisjonsnivå vi skal legge oss på, og hvordan dette skal  

organiseres/administreres/budsjetteres.  

Daglig leder mener det bør være et mål for Kvam IL å fortsette satsing på idrett også for voksne innen våre  

idretter, slik at vi ikke bare gir et godt tilbud til barna og ungdommen, men motiverer dem til videre satsing.  

Og ikke minst, at dette kan skje som medlem av Kvam IL.  
 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ber de aktuelle gruppene; sykkel, ski og fotball om å peke ut minimum en person hver seg som deltar  

i en gruppe som arbeider fram forslag til plan for videre arbeid med senioridretten vår. Det er ønskelig at  

unge aktive utøvere er representert i gruppa, for å få fram ønsker og tanker fra de som ønsker å satse videre  

på sin idrett.  

Gruppene melder inn sin(e) representant(er) innen 20. juni. 

Daglig leder kartlegger aktuelle idrettslag som vi kan innhente nødvendig erfaring og kompetanse fra.  

Gruppa rapporterer til styret og målet er at en skisse til plan kan presenteres/gjennomgås under  

klubbutviklingskurset den 5. november. 

 
Sak 38/11  Innsamling av brukte mobiltelefoner  

Daglig leder orienterte om innsamling av brukte mobiltelefoner. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 
Sak 39/11  Aktivitetsutstyr til Kvamshallen  

Kvamshallen nærmer seg ferdigstilling. Daglig leder ønsker at gruppene og styret planlegger hva som  

ønskes av aktivitetsutstyr i hallen.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret og gruppene setter opp ønsker over utstyr vi bør få på plass i hallen. Frist for å levere ønsker settes til  

01.09.2011. Styret prioriterer eventuelle innkjøp ut i fra økonomi. 

 

 

Møtet hevet kl 22.00 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


