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Kvam Idrettslag 

3. juni 2020 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp  

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 2. juni 2020 kl. 19.00 

 

Sak 23/20 Velkommen til nye styremedlemmer 

Orientering om organisering, hvem-gjør-hva og nettsida.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 24/20 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 21.04.2020.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 25/20  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 26/20  Orientering vedrørende «koronasituasjonen»  

Daglig leder orienterte om; 

• Bruk av anlegg 

• Planlagte aktiviteter og arrangementer 

• Økonomiske konsekvenser 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 27/20  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

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

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 28/20  Oppfølging av saker etter årsmøtet 

Forslag til utlysningstekster ble sendt styret før møtet; 

• Dommerkontakt fotball og håndball 

• Ansvarlig trener-/lederforum i KIL 

• Trenere i håndball, fotball og ski/sykkel 

Daglig leder foreslo at vi avventer med økonomiske forpliktelser som ansettelser og klubbgenser til alle  

trenere/ledere til vi vet mer om lagets økonomiske konsekvenser grunnet «koronasituasjon». 
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Vedtak: 

Styret vedtok at økonomiske forpliktelser utsettes grunnet «koronasituasjonen». 

Forslag til nye utlysningstekster sendes styret for gjennomgang. Svarfrist til daglig leder er 19.06.2020. 

Funksjonene kan lyses ut så raskt de er godkjent. 

 

Sak 29/20  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Sesongpause 

o Bestiller samme tider i bygdahuset og trivselsbadet som sist sesong 

• Håndball 

o Påmelding av lag er i gang, J14 og J16 er påmeldt 

o Vinstrahallen ønskes torsdager fra 17.30-20.30, ellers søkes det om de samme tidene som 

sist sesong 

• Fotball 

o Daglig leder følger opp fotballgruppa slik at de forsøker å lage opplegg for de lag som 

mangler trener. Dette dreier seg om J10 og J13, alle årganger 2007-2012 

• Ski- og sykkel 

o Første gruppemøte forrige uke 

o Info med opplegg i løpet av sommeren, kanskje noen mindre initiativ tidligere 

o 4 kbm kvabb er bestilt til pumptrackbanen. Gruppa sørger for dugnadsgjennomføring for 

vedlikehold av banen. 

o Bestiller samme tider i bygdahuset som sist sesong 

• Folkehelse 

o Veldig stor oppslutning på turorienteringen 

o Planla turmål på høstmøte så det var klart til våren, suksess 

o Suksessfaktor var også å finne nye turmål 

o Møte i gruppa neste uke angående stirydding 

o Kan bli aktuelt med fellesturer etter sommerferien 

o Bestiller samme tider i bygdahuset som sist sesong 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 30/20  Andre orienteringssaker  

Ny nettside for Kvam IL ble lansert 30.04.2020 med «LagetMitt» som kalenderfunksjon. Opplæring av 

«LagetMitt» i regi av Rubic AS til høsten (dersom det er åpnet for større forsamlinger) 

 

Kontingent 2020. 279 betalte medlemmer pr 02.06.2020 etter første utsendelse. Daglig leder retter opp de 

feilene vi så under møtet. 

 

Trimskjemaet for «Utta hafælla» er ikke på den nye nettsiden. Daglig leder følger opp. 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Møtet ble avsluttes kl. 21.10 

Neste styremøte er tirsdag 15. september 2020, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


