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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 11. desember, kl. 20.15. 

 

Sak 24/07  

Godkjenning av referat fra møte 03.10.07 

 

Vedtak (enstemmig): 

Godkjent 

 

Sak 25/07  

Valgkomiteens arbeid for 2008. 

Valgkomiteens leder Mai-Britt Øybrekken orienterte om komiteens arbeid. De ligger godt 

an i prosessen foran årsmøte. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Orienteringen tatt til etterretning. Valgkomiteen har gjort et svært godt arbeid så langt og 

ligger godt i rute før årsmøte. 

 

Sak 26/07  

Utviklingskoordinatorer i Kvam IL 

Daglig leder orienterte om søknaden som er sendt Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om 

3-årig prosjekt.  

Daglig leder foreslår at KIL ansetter egne Utviklingskoordinatorer for fotball og ski 

uavhengig om vi får prosjektstøtte. Uten slik støtte foreslås et prøveår, med støtte; et 3-

årig prøveprosjekt. 

 

Vedtak (enstemmig): 

KIL forsøker å ansette en Utviklingskoordinator i tilnærmet 10 % stillinger innen fotball 

fra årsskifte og en innen ski litt senere i 2008. Begge rollene gjelder i første omgang som 

et prøveprosjekt over 1 år. Perioden kan endres dersom KIL for tildelt støtte til prosjektet.  

 

Sak 27/07  

Høringssvar fra Kvam IL til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.  

Daglig leder gikk gjennom forslag til høringssvar. 

 



Vedtak (enstemmig): 

Høringssvaret sendes kommunen. 

 

Sak 28/07  

Innspill til Nord-Fron kommune sitt budsjett for 2008.  

Idrettslige saker i budsjettet er blant annet: kunstgrasbane ved Vinstrahallen. Satser for 

støtte til idrettslag/fri halleige/m.m. er ikke foreslått endra. Forslag om å gi kr 100.000,- til 

støtte for skiløypekjøring ligg inne i formannskapet sitt forslag. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Kvam IL har ikke tidligere uttalt seg om kommunens forslag til budsjett og følger den 

praksisen i år også.  

  

Sak 29/07  

Vaktmester 2008: 

Ole-Petter orienterer kort om hvordan det ligger an med vaktmester for 2008. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Daglig leder fikk fullmakt til å framforhandle en avtale med Ola Krokbø om arbeidet som 

vaktmester for 2008.  

 

Sak 30/07 

Økonomi/budsjett 

Ole-Petter orienterte kort om økonomisk status. KIL har fortsatt god og ryddig økonomi. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Orientering ble tatt til etterretning 

 

Sak 31/07  

Eventuelt 

 

Vedtak (enstemmig): 

Dato for årsmøte.  

o tirsdag 12. februar 2008.  

Datoer i 2008 for styremøter.  

o tirsdager 

o 29.01.08 kl 20.00 i klubbhuset 

o 25.03.08 kl 20.00 i klubbhuset 

o 27.05.08 kl 20.00 i klubbhuset 

o 24.06.08 kl 20.00 i klubbhuset 

o 16.09.08 kl 20.00 i klubbhuset 

o 01.11.08 kl 12.00 på Rondablikk (leder-/trenersamling) med lunsj og middag. 

o 09.12.08 kl 20.00 i klubbhuset 

 

 

Daglig leder orienterte om at vi har takket ja til å til å aktivisere en som har fått 

samfunnsstraff. Det avholdes møte med Kriminalomsorgen mandag 17. desember der det 

blir klart om vi kan gjennomføre denne oppgaven. 

 

 

 

Møtet ble hevet kl 22.10. 

 

Ole-Petter 

(ref) 


