
 

Kvam Idrettslag 

22. oktober 2013 

 

Tilstede  

 Ola Aspeslåen, (styreleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Bodil Moen Ruststuen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Bjørnar Henden 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 Laila Stormorken (valgkomitéen) på sak 36/12 

 Trond Erik Wæhler (Oppland Idrettskrets, kl 20.00-21.00) 

 

Fravær 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Allidrett v. Anne Sletten 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 22. oktober kl 20.00.  

 

Sak 35/13  Klubbesøk fra Oppland Idrettskrets 

Trond Wæhler fra Oppland Idrettskrets orienterte om kretsen sine tilbud.  

 

Sak 36/13  Igangsetting av valgkomiteen 

Daglig leder sendte 02.10.2013 ut informasjon til leder i valgkomiteen vedrørende valg på kommende 

årsmøtet.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte. 

 
Sak 37/13 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 04.06.2013.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 38/13  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 39/13  Leder-/trenersamling og idrettslagsfest på Rondablikk Høyfjellshotell 

Den ønskede helga 16. november er fullbooket på hotellet. Alternativet er lørdag 23. november. 

Tilbud er: 

• Lederseminar med en lettere lunsj (hovedrett/dessert/kaffe) for ca. 30-40 pers. Kr. 180.- pr. person. 

• Stort julebord med varme og kalde retter samt dessertbord og kaffe/te. Ca. 80-100 pers. Kr. 425.- 

pr. person. 

 

Tema vedtatt på forrige styremøte var: 

• ”Langsiktig organisering av aktivitetsgruppene”. 

• Må konkretiseres mer, men kan inneholde blant annet: 

• Årshjul for hver aktivitetsgruppe, ansvarsområde til gruppen, målsettinger, planer, når 

gruppemøter skal være gjennom et helt år, hva skal behandles av faste saker på møtene, hvilke 

roller skal dekkes i gruppa, hvordan informere, gjøremålslister samt mye mer. Informasjon om 

”Rent Idrettslag” 

 

 



 

Daglig leder foreslår at det settes av tid til:  

• Gjennomgang og enkel opplæring i bruk av ny hjemmeside for Kvam IL. Det er da avgjørende at 

Lars Tungen kan delta. 

 

Styremedlemmene skulle melde inn ønsker om foredragsholder innen 20. juni. Disse forslagene er registrert: 

Bjørnar: 

• Mads Kaggestad  

• Tore Ruud Hofstad  

Ola S: 

• Geir Halmøy 

Ole-P: 

• Vidar Bøe 

• Representant fra Idrettskrets el. Som kan hjelpe gruppene med å lage årshjul etc. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at samlingen arrangeres på Rondablikk lørdag 23. november 2013. 

Seminar kl 11.00-18.00 

Tema: 

• Velkommen,       kl 11.00-11.10 

• Gjennomgang og enkel opplæring av ny nettside,  kl 11.10-12.30 

• Pause,      kl 12.30-12.45 

• Ekstern foreleser, (Vidar Bøe forespørres)  kl 12.45-14.00 

• Lunsj,      kl 14.00-15.00 

• Langsiktig organisering av aktivitetsgruppene,  kl 15.00-18.00 pauser tas innimellom 

• Julebord,      kl 19.00 (eller 20.00) 

 

Kvam IL dekker seminaret for sine ledere/trenere inkl lunsj.  

• Gruppeledere fikk ansvar for å invitere sine gruppers ledere/trenere.  

De enkelte medlemmene dekker selv julebordet. 

• Daglig leder fikk ansvaret for å sende ut invitasjon om julebord/idrettslagsfest til hele 

bygda/medlemmer.  

Felles påmeldingsfrist 31. oktober, som sendes Rondablikk den 1. november.  

 

Sak 40/13 Tilbud om markedsføring av Furusjøen Rundt-trippelen – Heia De Som Vinner 

Daglig leder har vært i møte med sponsorbyrået ”Heia De Som Vinner”. De har gitt oss tilbud på å ta 

ansvaret for markedsføringen av Furusjøen Rundt-trippelen. Flere ting kan også bli aktuelle, som 

markedsføring av Kvamhytta, sidearrangement under neste års NM, ”leads” til nye og større sponsorer. 

Byrået er anerkjent og brukes blant annet av SpareBank 1 og Countryfestivalene. Link til deres nettside; 

http://desomvinner.no/  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at vi inngår avtale med ”Heia De Som Vinner” jfr. deres tilbud. 

 

Sak 41/13  Utvikling av Kvam Idrettspark 

Viser til sak 54/2012: 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å sette ned en arbeidsgruppe som lager en helhetlig plan. Gruppa får ansvar for å hente inn 

ideer fra ”hele bygda”, og legge fram et endelig forslag. Gruppa består av to personer fra Ski- og 

sykkelgruppa, en fra Allidrettsgruppa og styremedlem Ingvild Selfors. Frist for presentasjon av plan til 

styret settes til 1. oktober 2013.  

 

Ingvild orienterte styret hva som er gjort av arbeid og videre framdrift. 

Ola Aspeslåen la fram forslag om å involvere kommunen til å støtte et planleggingsarbeid for å få lagt fram 

en profesjonell skisse over hele Idrettsparken. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen, og daglig leder kontakter kommunen for å få hjelp til en skisse over 

Idrettsparken. 

 
Sak 42/13  Hjertestarter – innsendt av Bodil Moen Ruststuen 

http://desomvinner.no/


Se vedlegg 

Her er link til produkter og priser hos firmaet Bodil har vært i kontakt med; 

http://www.hjertestarteren.no/produkter 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å budsjettere med innkjøp av hjertestarter i 2014. Daglig leder innhenter flere opplysninger fra 

leverandører og sjekker med Nord-Fron Røde Kors Hjelpekorps har hjertestarter i forhold til Furusjøen 

Rundt og intern opplæring. 

 

Sak 43/13 Forespørsel fra Fron Håndballklubb 

Fron Håndballklubb v/leder har kontaktet håndballgruppa i Kvam IL med bakgrunn i at Fron HK ønsker 

samarbeid helt ned i de yngste årsklassene.  

Anja Solberg og Ingvild Selfors informerte om forespørselen og innstilte på at Kvam IL stiller egne lag så 

langt de greier, deretter at spillerne går til Fron HK som tidligere. Yngre spillere er hjertelig velkomne til å 

melde seg inn i Kvam IL for å spille på våre lag. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Kvam IL stiller egne lag så langt de greier. Styret mener dette gir det beste grunnlaget for at 

flest mulig spillere deltar lengst mulig. Yngre spillere er hjertelig velkomne til å melde seg inn i Kvam IL 

for å spille på våre lag. Der Kvam IL ikke klarer å stille egne lag, så er vi behjelpelige med å finne andre 

klubber til disse spillerne. 

   

Sak 44/13 Seniorfotball i Kvam 2014 

Leder i fotballgruppa, Ola Stormorken, orienterte om hva som er utført av arbeid av gruppa med tanke på 

neste sommers seniorfotball. 

Ola orienterte om at fotballgruppa vil ta et møte med aktuelle spillere i løpet av kort tid for å høre om de vil 

delta på Kvam sitt lag i 2014. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret stilte seg bak orienteringen om at det gjennomføres møter med aktuelle spillere med tanke på 2014.   

 

Sak 45/13  Orienteringssaker 

Hva skjer framover: 

• Oppstart vinteridretter. 

• Furusjøen Rundt-rennet lørdag 15. februar. 

 

Lysløype på fjellet 

• Søknad om spillemidler fornyes. 

 

Flommen 2013 

• Kvam IL har mottatt naturskadeskjønn fra takstmenn, men saken er ikke ferdigbehandlet hos 

Statens landbruksforvaltning/naturskadefond. Naturskadefondet har gitt tilbakemelding på at saken 

er med på deres styremøte den 23. oktober. 

• Skader på klubbhus og utleietap av Kvamhytta er ivaretatt av Gjensidige. Endelig oppgjør er ikke 

klart. 

 

Prosjektet ”Utvikling Kvam” 

Det har ikke skjedd noe siden siste styremøte, men saken følges opp av daglig leder. 

 
Kvam Stadion 

Vi venter fortsatt på tilbakemelding/tilbud fra Statens vegvesen. Daglig leder følger opp. 

 
Politiattester 

Alle gruppene melder inn til daglig leder om hvem som deltar som trenere og ledere slik at Politiattest  

kan innhentes fra de som ikke har vist fram. 

 
”Skiltprosjektet” 

Prosjektet må være ferdigstilt innen oktober 2014. Det gjenstår mye arbeid, og prosjektgruppa bestående av  

Ola Aspeslåen, Ole Kristian Rudland og daglig leder setter i gang arbeidet før jul. 

 

http://www.hjertestarteren.no/produkter


Søknader til Gjensidige- og Sparebankstiftelsen 

Daglig leder har søkt om følgende: 

Gjensidigestiftelsen: 

• Søkt om 3-årig prosjektstøtte til ”Samhandlingsprosjekt”. Søknaden ble lagt fram under møtet. 

Sparebankstiftelsen: 

• Søkt om støtte til ”Skiltprosjektet” slik at dette kan fullfinansieres. Søknaden ble lagt fram under 

møtet. 

 
Opprusting av trimrommet 
Tone Sidsel tok opp opprusting av trimrommet på siste styremøte. Denne saken utsettes til neste styremøte  

pga stor saksmengde til dette møtet. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
 

Møtet ble hevet kl 23.00 

 

Neste styremøte er tirsdag 3. desember kl 20.00 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 


