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Tilstede 

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Merete Pedersen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 Valgkomiteen, v. Laila Stormorken og Lisbeth Holten på sak 35/15 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 1. desember, kl 20.00.  

 

Sak 35/15  Igangsetting av valgkomiteen 

Daglig leder sendte 09.11.2015 ut informasjon til leder i valgkomiteen vedrørende valg på kommende 

årsmøte. Jfr. våre retningslinjer, ble valgkomiteen invitert til styremøte for å kunne ta opp spørsmål og 

ønsker til sitt arbeide. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte. 

 

Sak 36/15 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 15.09.2015.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 37/15  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 38/15 Endring av «Økonomiske retningslinjer» 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok endringer for «Økonomiske retningslinjer» under punktet «Dugnader/sponsormidler».  

 

 Alle inntekter fra lagets dugnader går som hovedregel inn til hovedlaget. Disse midlene går inn i 

lagets samlede inntekter og blir fordelt til gruppene ut ifra årlige oppsatte budsjett.  

 Grupper og lag har mulighet til å ta på seg inntektsbringende aktivitet (dugnad) som skal benyttes 

til å redusere egenbetaling til turneringer/samlinger ol.  

 Det presiseres at dugnadsaktivitetene ikke tillater «oppsøkende salg».  

 Alle inntekter skal gå til de gruppene som gjennomfører dugnaden.  

 Det inntektsbringende arbeidet skal koordineres og utføres av gruppene som tar på seg slikt arbeid.  

 Slike dugnader fritar ikke medlemmer for å delta på lagets faste dugnader.  

 Alle dugnadsforespørsler skal kanaliseres gjennom og godkjennes av daglig leder. 

 Sponsorer som ytrer ønske om at sponsormidler skal gå til spesielle prosjekter/grupper/formål får 

innvilget dette. Sponsorinntektene kan føres på gjeldene avdeling i regnskapet for å vise et mer 

riktig totalbilde. 
 

Øvrige punkter i de økonomiske retningslinjene er uendret. 

 

 



Sak 39/15 Erstatningssak Kvam Stadion 

Overskjønnssaken (Lagmannsrettsaken) mellom Statens vegvesen og Kvam IL om Kvam Stadion er  

berammet til torsdag 14. januar 2016. Lagmannsrettsaken avholdes på Tinghuset på Lillehammer. 

Orientering om de siste merknadene i saken.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen og ga daglig leder fullmakt til å representere Kvam IL under  

lagmannsrettsaken. 

 

Sak 40/15 Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2016  

Vedtak (enstemmig): 

Årsmøtet legges til torsdag 17. mars 2016, kl 19.00. 

 

Styremøter 2016 ble lagt til følgende tirsdager kl 20.00: 

 Tirsdag 12. januar 2016  

 Tirsdag 8. mars 2016  

 Tirsdag 26. april 2016  

 Tirsdag 7. juni 2016   

 Tirsdag 13. september 2016  

 Tirsdag 25. oktober 2016  

 Tirsdag 6. desember 2016  

 

Sak 41/15  Orienteringssaker 

Utvikling av Kvam Idrettspark: 

Norconsult har levert ferdig skisse for framtidig utvikling av Kvam Idrettspark. 

 

Skiltprosjektet: 

Kort orientering fra prosjektgruppa v/Ole Kristian. Sluttrapporter ble sendt til Gjensidigestiftelsen og 

Sparebankstiftelsen innen fristen. 

 

Ny lysløype: 

Daglig leder orienterte.  

 

Hva skjer framover: 

 Vintertreninger er i gang. 

o Spørsmål om skitreninger på mandager. Skigruppa har fornyet avtalen med Tormod 

Skilag slik at medlemmer i Kvam IL kan delta på disse treningene tirsdager kl 18.30 på 

Gålå. Skigruppa legger ut informasjon om dette på nettsiden. 

o Fotballgruppa sjekker oppstartsdato for de enkelte lagene og legger ut informasjon om 

dette. 

 Budsjettering og årsmeldinger fra gruppene før årsskifte 

 Daglig leder er ikke på kontoret pga. meddommer i rettsak i Eidsivating lagmannrett på Gjøvik i 

perioden 8.-11. desember. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 42/15  Eventuelt   

Håndballgruppa forsøker med kamplederkurs. Alle J14 spillerne er påmeldt kurset. Gruppa har bedt  

håndballkretsen stille med observatør/veileder etter at de har deltatt på kurs.  

 

Heidi tok opp muligheten for turorientering om vinteren. Forslaget ble tatt godt imot. 

 
Vidar orienterte om fotballgruppas organisering. Det har ikke kommet flere innspill vedrørende tidligere  

samarbeidsordning med FF2010. 

 
Møtet ble avsluttet kl 21.30. Neste styremøte er tirsdag 12. januar 2016. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


