
 

 

Kvam Idrettslag 

 

8. september 2009.  

Tilstede  

 Olav Røssum (leder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem), kom kl 21.00 

 Fotballgruppa v. Ola Aspeslåen  

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund, kom kl 21.00 

 Allidrett v. Heidi Evjenth Holen 

 Skigruppa v. Lisa Rustli, gikk kl 21.50 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 Gunn Lien, (leder Idretts-SFO) møtte til sak 31/09 

Ikke møtt: 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 

 

  

REFERAR FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 8. september, kl. 20.00. 

 

Sak 30/09 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 16.06.2009 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 31/09  Informasjon om oppstarten av Idretts-SFO i Kvam idrettslag 

Leder for Idretts-SFO Gunn Lien orienterte om oppstarten av tilbudet.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 32/09  Arbeid med anleggsutbedringer 

Daglig leder orienterte om arbeidet med ”redskapshus” i kjelleren, nytt tak på Kvamhytta og annet arbeid i 

Idrettsparken. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 33/09  Countryfestivalen 2009 og varetellinger hos KIWI Kvam  

Daglig leder orienterte om resultatet etter Countryfestivalen og om frammøte ved de siste varetellingene hos 

KIWI Kvam.  

Under de to siste varetellingene hos KIWI Kvam har vi hatt stort fravær som ikke har vært meldt fra om i 

forkant. KIWI Kvam er ikke fornøyd med oppmøtet. 

Daglig leder foreslo at styret vurderte videre dugnadsarbeid med varetellinger. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen om Countryfestivalen og vedtok å gå videre med varetellinger hos Kiwi. Det 

presiseres at det trengs x antall personer pr telling i deltakerbrev som sendes ut. Når det sendes ut 

påminninger via SMS bes det om bekreftelse fra alle som er satt opp på vakt.  

 

Sak 34/09  Jubileumslotteri og -fest  

Styremedlem Ingvild Selfors orienterte om arbeidet som gjøres i forbindelse med jubileumslotteriet og -

festen.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 35/09  Furusjøen Rundt-rittet – Terrengsykkelløp. Opptak i Norges Cyckleforbund.  

Daglig leder orienterer om arbeidet som er i sving rundt rittet. 

For at Kvam IL skal kunne arrangere sykkelritt i egen regi må vi være medlem av Norges Cyckleforbund. 

Dette er vi ikke pr. i dag og er avhengig av arrangørbistand fra Lågen Cykleklubb. For at vi skal bli 

medlemmer av forbundet kreves det et styrevedtak på det opprettes en egen sykkelgruppe i laget før vi 

sender søknad til Oppland Idrettskrets.  



Daglig leder foreslo at det gjøres et forsøk på å opprette en egen sykkelavdeling fra kommende årsmøte der 

gruppemedlemmer velges. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjenner orienteringen og det gjøres et forsøk på å opprette en sykkelgruppe fra årsmøte 2009.  

 
Sak 36/09  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 37/09  Ledersamling  

Daglig leder ba om innspill på om Kvam IL skal arrangere ledersamling denne høsten. 

Ettersom det er jubileumsfest på omtrent det samme tidspunkt som tidligere samlinger kan det muligens bli 

mye for enkelte. Alternativt kan hver enkelt gruppe skal arrangere sine egne samlinger som tilrettelegges 

med eget innhold eller om det er ønske om begge deler. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at gruppene selv gjennomfører egne planleggingsmøter denne høsten. Det bes om at referat fra 

møtene sendes til daglig leder. Gruppene kan gjerne bruke klubbhuset samt kjøpe inn pizza eller lignende til 

møtene.  

 

Sak 38/09  Eventuelt  

Allidrett:  

1. Heidi tok opp hva nedre aldersgrense på allidrett bør være. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at dette blir opp til de ansvarlige for allidretten og at de selv bestemmer hvilke aldersgrupper 

de mener har utbytte av tilbudet. 

 

2. Heidi ba også om at Kvam IL sine tilbud kommende vinter legges til rette slik at de yngste blir med 

på vinteridretter framfor sommeridretter mens det er vintersesong. 

 

 

Daglig leder orienterte om: 

1. Arbeid med hefte med Kvamværshistorier. Viktig at det presiseres i forordet at dette er et uformelt 

og humoristisk hefte og uten ansvar for språkmessige feil. 

 

2. Spørsmål fra Mgnf om 50 % prosjektleder for delprosjekt ”Arrangement”. 

Daglig leder går gjennom henvendelsen og ser om det er mulig å tilby å ta deler av oppgavene 

basert på en konsulentavtale. 

 

-------------------- 

 

Møtet ble hevet kl 23.00 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


