
 

Kvam Idrettslag 

27. sept 2011 

Tilstede  

 Ola Aspeslåen, (styreleder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall 

 Sykkelgruppa v. Jo Owe Kamp 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 27. september kl 20.00.  

 

 

Sak 40/11 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 07.06.2011.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 41/11  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 42/11  Nødvendig reparasjon av deler av hovedbanen 

Styreleder orienterte om skadene på banen, og foreslo at det settes ned en anleggskomité som kartlegger hva 

som bør gjøres med banen. Forslag på personer i komiteen var Ola Aspeslåen, Ola Krokbø, Ola Stormorken 

og Steinar Ruststuen. Ola Stormorken sjekker ut med Steinar Ruststuen om han kan delta. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen og vedtok å sette ned komiteen med de navn som ble foreslått. 

  
Sak 43/11  Leder/trenersamling 5. november 

Daglig leder orienterte kort om samlingen. Oppland Idrettskrets tilbyr seg å lede et Startmøte mellom kl 

10.00-14.00. Det kom forslag på å legge kurset til Kvam skole, mens lunsj og middag serveres fra 

Vertshuset Sinclair. Det kom forslag på en egenandel på kr 150,- i egenandel for de som blir med under 

lunsj og middag. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Representant fra Oppland Idrettskrets gjennomfører Startmøte mellom kl  

10.00-14.00. Resten av dagen disponeres av Kvam IL. Skolen forespørres om å kunne stille klasserom til  

disposisjon til kurset, mens det innhentes tilbud på lunsj og middag fra Vertshuset Sinclair. 

 

Sak 44/11  Åpning av Kvamshallen 

Daglig leder orienterte om åpningen av Kvamshallen. 

Gruppa som har arbeidet med å forberede åpningen av Kvamshallen består av Laila Stormorken, Kathrine 

Tungen og Hilde Kolloen Thorkildsen. Programmet for åpningen er klart, og invitasjonene er sendt ut til alle 

husstander, støttespillere og media.  

 

Vedtak (enstemmig): 



Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 45/11  Reglement og utleiepriser for Kvamshallen  

Leder for gruppa som har arbeidet med reglement og utleiepriser for Kvamshallen, Ingvild Selfors orienterte  

om gruppas forslag.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok forslaget til arbeidsgruppa med noen justeringer, se eget vedlegg ”Vedtak Sak 45/11”. 

 
Sak 46/11  Aktivitetsutstyr til Kvamshallen  

Styreleder orienterte om aktivitetsutstyr til Kvamshallen. 

Forslag om at allidrett-, sykkel-, og skigruppa går sammen og planlegger ønsker om hva slags utstyr de  

ønsker i hallen. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Allidrett-, sykkel- og skigruppa planlegger i fellesskap hva slags utstyr de  

ønsker til hallen. Frist for tilbakemelding om type utstyr og priser settes til 13. oktober 2011. 

 
Sak 47/11  Senioridrett i framtida 

I sak 37/11 ble det vedtatt at de aktuelle gruppene (sykkel, ski og fotball) skulle melde inn sin(e)  

representant(er) til å delta i et planleggingsarbeid om senioridrett i årene framover. Ingen av gruppene har  

meldt inn kandidater innen fristen. Forslag om at fristen forlenges til 20. oktober. 
 

Vedtak (enstemmig): 

Sykkel-, ski- og fotballgruppene melder inn sin representant innen 20. oktober 2011. 
 

Sak 48/11  Arbeidsmengde/framtidig organisering  

Daglig leder orienterte om utviklingen av arbeidsmengden i idrettslaget. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Oppsummering følger vedlagt. 

 
Sak 49/11  Eventuelt  

Leder av fotballgruppa hadde i forkant av møte meldt inn sak om innspill på nivå for godtgjøring av A- 

lagstrener sesongen 2012. Styreleder foreslo godtgjøring i størrelsesorden kr 30.-40.000,-. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styreleders forslag ble vedtatt. 

 

 
Møtet ble avsluttet kl 23.00 

 

Neste styremøte er tirsdag 29. november kl 20.00.  

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


