
Kvam Idrettslag 
17. september 2019 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 17. september kl. 19.00.  

 

Sak 27/19 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 04.06.2019.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 28/19  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 29/19  Organisering av KIL/FR framover 

Innstilling fra daglig leder var vedlagt innkallingen 

 

Vedtak: 

Styret bruker tiden til neste styremøte til å tenke på ulike alternativer. Styret ønsker å vite hva som er 

«målsettingen for framtidig A-lag» til gruppa som arbeider med dette, og at arbeidet er forankret i 

fotballgruppa. 

 

Sak 30/19  Daglig leder - betingelser 

Jfr. medarbeidersamtale mellom styreleder og daglig leder, skal betingelser for daglig leder være et fast 

punkt på styremøte i juni hvert år. 

 

Vedtak: 

Styreledere i KIL og FR AS gjennomfører medarbeidersamtale med daglig leder i uke 39/2019. 

 

Sak 31/19  Orienteringssaker 

• Framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

• «Kvam Arena» - Gjensidigestiftelsen. En søknad skal være forankret i styret 

• Andre prosjektarbeider gjennomført 

• Trener-/ledersamling 

o Aktuelle personer å invitere til foredrag: 

▪ Marit Breivik 

▪ Egil Kristiansen 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 



Sak 32/19  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Påmeldingsfrist utgått, slå sammen grupper 

o 29 påmeldte allidrett av 42 mulige 

o 7 påmeldte på livredderkurs 

• Håndball 

o «Avkast/kick-off» 26. september for alle 

o Gruppa ser deltakelsen etter den dagen 

o 10-14 år, samarbeidslag med Fron HK, ulike ansvarsklubber. Påmeldingsfrist 1. mai 

o 6-9 år påmeldingsfrist i slutten av september 

• Fotball 

o Ikke tilstede 

o Gruppe sender sin plan for A-lag til daglig leder/styret, se sak 29/19 

• Ski- og sykkel 

o Karusellrenn fastsatt for vinteren 

o Jim W er i kontakt med Laagen CK om to sykkelhelger i høst 

o Skilek for de minste som sist vinter 

o Basistrening som tidligere 

o Ser på mulighet for voksen gruppe som har Birken (eller lignende) som mål 

• Folkehelse 

o Turorientering går mot avslutning 

o Bra oppslutning på fellesturer. Færre turer enn tidligere 

o Stor deltakelse på tur til Sukkertoppen 

o Voksentrimmen søndager som tidligere 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 33/19  Eventuelt   

• Tilbud på gressklipper og vatningsvogn 

o Selge en av de gamle klipperne 

 

• Forespørsel om kjøp av deler av golvet i hallen, ca 250 kvm 

 

Vedtak: 

Styret godkjente kjøp av klipper og vanningsvogn. Dersom deler av golvet selges, brukes disse inntektene til 

kjøp. 

Ole Kristian kontakter selger av gressklipper og ber han kontakte daglig leder. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.45 

Neste styremøte er tirsdag 29. oktober 2019, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


