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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 7. november, kl. 20.00.  

 

Sak 27/17  Igangsetting av valgkomiteen 

Daglig leder sendte 09.10.2017 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): 

Medlemsliste sendes til leder i valgkomiteen på e-post. 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte.  

 

Sak 28/17 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 12.09.2017.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 29/17  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 30/17  Justert samarbeidsavtale med Rondane Kvamsfjellet Turløypelag (RKT) 

Daglig leder har sammen med leder i RKT Svein Andresen, utarbeidet forslag til revidert samarbeidsavtale. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok den reviderte samarbeidsavtalen med følgende endringer: To spor i lysløypa er tilstrekkelig til 

normal kjøring. Løypa må tråkkes i full bredde etter store snøfall. Lysene skal være tent mellom kl. 16.00-

22.00. Daglig leder sjekker ut tidspunkt med elektriker Ole Morten Resvoll. Datoer for karusellrenn og 

klubbmesterskap settes av ski- og sykkelgruppa. Avtalen med endringer sender over til RKT og ski- og 

sykkelgruppa. 

 

Sak 31/17  RKT har kjøpt ny løypemaskin og oppfordrer til å støtte investeringen. 

Daglig leder foreslo at Kvam IL gir et tilskudd/gave på kr 0,- til kjøpet av løypemaskinen.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Kvam IL ikke gir tilskudd/gave til RKT sitt innkjøp av ny løypemaskin, men oppfordrer 

innbyggerne i Kvam til å tegne medlemskap i RKT.  

 



Sak 32/17  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla». 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 33/17  Orienteringssaker 

Oppsummering og hva skjer: 

• Sommeraktiviteter er avsluttet, og vinteraktiviteter er startet opp. 

• Bygging av pumptrackbane i Kvam Idrettspark blir utsatt til 2018, grunnet sykdom hos utbygger. 

Utsettelsen er godkjent av Sparebankstiftelsen. 

• Trykktank på Kvamhytta er byttet ut grunnet lekkasje. 

• Sportslig leder, Svein Håvard Steinli har byttet fridag fra fredager til tirsdager. Svein Håvard har 

begynt å jobbe for Gran Helsesenter Fysikalske Institutt på tirsdager. 

• Renholder Amornrat Prasarkaew er bortreist i perioden 08.11.17-08.02.18. I denne perioden utføres 

renholdsoppgavene av vikar Jihan Demir.  

• Brødrene Lium er i gang med ekstraarbeid på lysløypa på fjellet. Arbeidet er kostnadsberegnet til 

kr 57.000,- eks. mva. 

o Arbeidet består av: 

Rigg maskin, oppsetting av 2 stk. lysstolper, komplett kabelgrøft for strøm til nevnte 2 

stolper, levering og legging av stikkrenne v/påkjøring på stadion, levering og legging av 

stikkrenne for akebakke, planering av akebakke, levering og legging av stikkrenne på 

nedsiden av stadion (starten på utforkjøringen), omlegging av løype/utforkjøring, noe 

planering av løype på enden av stadion (skadet av overvann). 

• Via NAV, så arbeider fortsatt både André Gordon og Per Fredriksen for Kvam IL. André arbeider 

med ulike ting innen anlegg og bygg, mens Per samler og digitaliserer historisk materiale. Avtalene 

med NAV gjelder for 3 mnd. om gangen, maksimalt et år. 

 

Saker fra Eventuelt på forrige styremøte 

• Finne en løsning for tømming av gress etter klipping av baner. 

o Tore Søndenfor er forespurt om å tømme flere ganger hver sommer, samt etter sesongslutt.  

• Tilbakemelding om at klipping av baner har vært mangelfull noen ganger i sommer. 

o Tilbakemeldingen er tatt opp med vaktmestere. 

• Spørsmål om hvorfor det ikke ble satt opp felles transport til Grueturneringen?  

o Lagene fikk tilbud om felles transport og tilbud ble innhentet. Flere av de foresatte som deltok 

på turen ga tilbakemelding om at de ønsket å kjøre selv. Det førte til at kostnaden for felles 

transport ble for høy til de gjenværende, slik at alle tok skyss med biler. 

• Spørsmål om informasjon om transport og påmelding/informasjon til noen av lagene som deltok på 

Grueturneringen. 

o Følgende tilbakemelding er gitt til sportslig leder; 

▪ «Sportslig leder må følge opp trenere/lagledere og informere om turneringer og 

reisemåte til turneringer. Trenerforum og god skriftlig informasjon til alle 

trenere/lagledere/spillere i god tid. 

▪ Alle lag skal ha samme tilbud og kan meldes på turneringer tidlig.» 

• Kjøring forbudt inne i Kvam Idrettspark på sommerstid.  

o Daglig leder hengte plakat på grinda dagen etter styremøtet, samt la ut informasjon på 

nettsiden. 

• Sette ned en gruppe for planlegging av 100-årsjubileet til Kvam IL 09.03.2019. Blant annet forslag 

på æresmedlemmer som skal utnevnes i forbindelse med jubileet. 

o Gruppe er ikke oppnevnt pr i dag. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene.  

 

Sak 34/17  Eventuelt   

Ole Kristian ba om at beltekit monteres på ATV, slik at den blir klar til løypekjøring. Det må utføres en 

enkel service på ATV`en før den brukes. Svein Erik Kamp er forespurt om både enkel service og montering 

av beltekit. 

Ole Kristian orienterte om spinning hver fredag kl 18.30-19.30, over 12 år. Kr 50,- i egenandel for deltakere 

over 16 år. 



Det ble diskutert annen aldersinndeling på Basistreningen for å fordele antall deltakere på øktene bedre uten 

at det ble konkludert i saken. 

Ingvild orienterte om håndballagene. Kvam IL har 7 lag. Kvam IL har fått godkjent samarbeid til lag som 

har spillere fra andre klubber spiller for Kvam IL. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 22.10 

Neste styremøte er 5. desember 2017 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


