
 

 

Kvam Idrettslag 

 

18.juni 2009.  

Tilstede  

 Olav Røssum, (styreleder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Aspeslåen  

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Allidrett v. Heidi Evjenth Holen 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 16. juni, kl. 20.00. 

 

Sak 22/09 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 24.04.2009 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 23/09  Godkjenning av vedtekter for Idretts-SFO i Kvam idrettslag 

Daglig leder gikk gjennom forslag til vedtekter for Idretts-SFO for Kvam IL. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente vedtektene med noen tilpasninger. Vedtektene ligger vedlagt. 

 

Sak 24/09  Arbeid med anleggsutbedringer 

Daglig leder orienterte kort om arbeidet med hall i Kvam Idrettspark, lysløype på fjellet, Kvamhytta og 

redskapshus. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 25/09  Countryfestivalen 2009  

Daglig leder orienterte kort om årets dugnadsarbeid under Countryfestivalen 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen.  

 

Sak 26/09  Verdifastsetting av Kvamhytta  

Sør-Fron Regnskapskontor har bedt om styrevedtak hvor verdien av Kvamhytta er fastsatt. Dette for å kunne 

føre hytta inn i balansen i regnskapet vårt. 

Vi fikk verditakst av DnB NOR Eiendom ved overtakelsen av hytta. DnB NOR Eiendom satte denne til kr 

750.000,-.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret viser til takst satt av DnB NOR Eiendom og fastsetter verdien av Kvamhytta til kr 750.000,- i 

balansen i regnskapet. 

 

Sak 27/09  Furusjøen Rundt-rittet - Terrengsykkelløp  

Daglig leder orienterte kort om ideen rundt rittet. 

To av Kvam IL sine medlemmer, Ole Kristian Rudland og Jo Owe Kamp har tatt initiativ til at Kvam IL 

skal starte opp med Furusjøen Rundt-rittet på sykkel. Det er gjennomført et planleggingsmøte hvor disse to 

og daglig leder deltok. Målet er å gjennomføre et testritt lørdag 22. august 2009 med maksimalt 50 ryttere. 

Det vil bli invitert aktuelle ryttere til testrittet slik at man får en ordentlig evaluering av rittet før det 

eventuelt settes i drift fra 2010. 

Initiativtakerne arbeider nå med å utvide arbeidsgruppa med 2-3 personer til. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen og oppfordret initiativtakerne om å starte en sykkelgruppe i Kvam IL. 

 



 
Sak 28/09  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 29/09  Eventuelt  

Styreleder kom med forslag om å starte opp igjen med ”Mandagstrimmen” som var populært i 2005. 

Turforslag legges ut på nettsiden med oppfordring om å bli med. 

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

Møtet ble hevet kl 22.25. 

 

Minner om neste styremøte som er tirsdag 8. september kl 20.00. 

 

 

Ole-Petter (Ref) 


