
Kvam Idrettslag 

30.oktober 2018 

Tilstede:  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem), forlot møte kl. 21.30 

 Fotballgruppa v. Trond Teigen  

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors, forlot møte kl. 21.15 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Bente Davidhaugen, (leder valgkomiteen, sak 36/18) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 30. oktober, kl. 20.00.  

 

Sak 36/18  Igangsetting av valgkomiteen 

Daglig leder sendte 09.10.2018 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: 

Medlemsliste sendes til leder i valgkomiteen på e-post. 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte.  

 

Sak 37/18 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 11.09.2018.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 38/18  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 39/18  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

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

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 40/18  Daglig leder - betingelser 

Det ble gjennomført medarbeidersamtale mellom styreledere i KIL/FR AS og daglig leder 08.10.2018. 

Jfr. medarbeidersamtale mellom styreleder og daglig leder, skal betingelser for daglig leder vedtas av styret. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok betingelser for daglig leder. Styreleder informerer Snøhetta Regnskap AS. 

 

Sak 41/18  Sportslig utvikling 

Daglig leder hadde utarbeidet ulike alternativer og forslag.  

Fotballgruppa foreslo en ansatt trener for både senior, junior og ungdomsfotball.  

Styreleder ga uttrykk for viktigheten av en god pedagog også for de aller yngste. 

Leder for ski- og sykkel lanserte at de kunne leie inn kompetanse når det trengs. 

 

Vedtak: 

Styret vedtar på neste styremøte 04.12.2018 hvordan Kvam IL skal arbeide for sportslig utvikling. 

 



Sak 42/18  "Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022" - høring. 

Utval for helse-, oppvekst og kultur (HOK) i Nord-Fron kommune vedtok i møte den 18.09.2018 å legge ut 

"Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022" på høring.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok at de som vil gi merknader, sender disse til daglig leder innen 4. november. Daglig leder 

sender videre innen fristen. 

 

Sak 43/18  Fornyelse av avtale med Rondane Kvamsfjellet Turløypelag (RKT) 

Avtaleutkastet fra RKT var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok avtalen. 

 

Sak 44/18  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Er godt i gang 

o 40 påmeldte i totalt 4 grupper 

o Instruktører er på plass til alle grupper 

o Laugen Bueskyting blir med på avslutning til våren 

• Håndball 

• Fotball 

o Trenerspørsmål som nevnt under sportslig utvikling 

o Er i gang med sammensetning av lag og trenere/lagledere for neste sesong 

o Gruppa jobber med bedre dommerutvikling til neste sesong 

o Det arbeides med ulike samarbeidslag 

• Ski- og sykkel 

o Sykkel:  

▪ Avslutning i Trysil 

▪ Åsmund Krok og Andreas Krohg Røssum vant GD-cupen 

▪ Jo Owe Kamp har fungert bra som trener 

o Ski: 

▪ Basistrening i gang med stor oppslutning, også deltakere fra andre grupper 

▪ Andreas Krohg Røssum er eneste aktive skiløper 

• Folkehelse 

o Turorientering er ferdig, Stolpejakten kan vurderes, men denne krever grunneiertillatelser 

og smarttelefon til lesing av QR-koder 

o Voksentrimmen har blandet deltakelse, bygdahuset er ofte opptatt på søndager 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 45/18  Orienteringssaker  

General Data Protection Regulation (GDPR) 

• Norges Idrettsforbund har utarbeidet maler for idrettslag som gjelder GDPR. 

• Daglig leder går gjennom disse og tilpasser dem KIL i løpet av høsten/vinteren. 

 

Samling: 

• Det skulle i utgangspunktet gjennomføres en samling for alle trenere/ledere i Kvam IL i løpet av 

høsten 2018.  

• Tre aktuelle personer til å holde innlegg er invitert, men ingen av disse har takket ja. 

• Nye forslag om å invitere Kristin Størmer Steira, Marthe Kristoffersen og Olaf Tufte 

• Forslag om samling for EM Furusjøen Rundt tidlig i januar, mens samling for KIL avtales senere. 

 

Kvam Arena:  

• Daglig leder har bestilt forprosjekt fra Norconsult.  

• Arbeidet er godkjent av ExtraStiftelsen og NIF slik at kostnaden dekkes via tilskuddet til prosjektet 

Utta hafælla. 

 

Medlemskontingent 2018: 

Daglig leder orienterte om hva som er gjennomført i forhold til årets medlemsregistrering. 



Pr. 30.10.18 har 610 personer betalt medlemskap i Kvam IL for 2018.  

I 2017 ble det totalt registrert 626 medlemmer ved årsskifte 2017/2018.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 46/18  Eventuelt   

100 års jubileum 

Første møte i komiteen er gjennomført, Torunn Sigstad, Ingvild Selfors, Jo Røssummoen og Åge 

Lillesandbu. Komiteen spør i tillegg Per Fredriksen og Jan Peder Østlie om å delta. 

Torunn informerte om arbeide i komiteen. 

Komiteen ba om tilbakemelding til planleggingen. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 22.30. 

Neste styremøte er tirsdag 4. desember 2018, kl. 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


