
 

Kvam Idrettslag 

11. september 2012 

Tilstede  

 Ola Aspeslåen (leder) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Ski- og sykkelgruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 11. september kl 20.00. 

 
Sak 39/12 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 05.06.2012.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 40/12  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 41/12  Lagerplass til oppbevaring av hallgolv 

Ola Stormorken har skaffet avtale med lagring hos Torunn Sigstad/Per Henry Vassdokken.  Ola Aspeslåen 

refererte løsning på oppbevaring på paller. Dette etter innspill fra Leif Aspeslåen og Ola Krokbø. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok lagring av hallgolv hos Sigstad/Vassdokken for kommende vinter. Leif Aspeslåen og Ola 

Krokbø utfordres til å lage en løsning for pakking av paller. 

 

Sak 42/12  Tilbud om leie av snøscooter vinteren 2012/13 

Kvam IL har fått tilbud fra Nord-Fron Røde Kors Hjelpekorps om leie av snøscooter til kjøring av lysløypa 

for kommende vintersesong.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å gi daglig leder fullmakt til å komme fram til best mulig pris i forhold til tilbudet. Punkt 4 i 

avtalen må presiseres. Kvam IL forutsetter at snøscooteren er forsikret, og at Kvam IL dekker egenandelen 

ved bruk av forsikring. Punkt 2 i avtalen endres slik at Røde Kors er ansvarlig om utstyr tilhørende Kvam IL 

blir ødelagt. 

 

Sak 43/12  Tilbud om innløsing av tomt rundt Kvamhytta 

Advokatkontoret Harris forvalter tomtene til Opplysningsvesenets fond.  

Tilbudet fra Harris omfatter 3.000 kvm tomt for kr 250.000,-, pluss administrasjonsvederlag og 

omkostinger.  

Daglig leder mener beløpet i tilbudet er høyt, da det tilsvarer nesten 30 års leie. Selv om det kan være en god 

investering på lang sikt, vil det beslaglegge mye av lagets egenkapital. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å takke nei til tilbudet, og at vi ber advokatkontoret Harris om å komme tilbake med et nytt 

tilbud om 2-3 år. 

 



Sak 44/12  Seniorlag fotball 2013 

Kvam har nå registrert omtrent 30 aktive seniorspillere i A-lagsstallen. I tillegg kommer det flere opp neste 

år og de kommende årene. Blant disse spillerne er det mange unge gutter som har ambisjoner om å satse 

hardere enn laget gjør pr i dag.  

Forholdene ligger dermed til rette for at laget kan ta sportslige steg i riktig retning. Dette betinger at styret 

og fotballgruppa er enige om en felles satsing. Dagens seniorlag ligger en del bak andre sammenlignbare 

klubber når det gjelder ressurser og støtteapparat. For å få på plass en god satsing til 2013-sesongen, er det 

viktig at fotballgruppa er tidlig ute med å få på plass trener, eventuelt hjelpetrener og oppmenn/øvrig 

støtteapparat.  

Tillitsvalgte i senioravdelinga i fotballgruppa, vet ikke hvilke ressurser de kan bruke. Det er derfor viktig at 

styret signaliserer tydelig og gir støtte til hvilke ressurser som kan brukes.  

Daglig leder ønsker at styret gir fotballgruppa klart signal om hvilken satsing klubben ønsker både på kort 

og lang sikt.  

Damelaget er pr. i dag en blanding av J16/19 og senior og deltar som samarbeidslag i serien. Kvam IL bør 

også ha en tanke om hvordan damelaget skal utvikle seg videre. Laget ligger pr i dag på opprykksplass til 3. 

divisjon.    

Tone Sidsel hadde sendt sine innspill vedrørende denne saken til møtet. Innspillet ble gjennomgått under 

møtet og er vedlagt referatet.  

Daglig leder har laget en enkel konsekvensanalyse etter møte i Sportslig utvalg i FF2010 i påvente av at 

saken skulle opp i Administrasjonsutvalget i FF2010. Analysen er vedlagt referatet. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret ønsker å legge til rette for økt satsing for A-laget. Styret ba fotballgruppa om å gjennomføre 

gruppemøte i fotballgruppa hvor Kvams trenere i samarbeidslagene inviteres, og møte med dagens A-trener 

og spillergruppa innen siste seriekamp 2012.  

 

Sak 45/12 Orienteringssaker 

Vedlikeholdsarbeid på Kvamhytta 

Kvam IL sendte ut forespørsel om skifting av vinduer, ytterdører og pussing av grunnmur på Kvamhytta til 

8 entreprenører. Kun Vidar Holen har gitt tilbud på arbeidet.  

Tilbud på skifte av alle vinduer i hytta, en ytterdør, samt grunnmur, kr 226.032,- eks. mva.  

Tilbud for utskifting kun i kjelleren og pussing av grunnmur var kr 75.137,- eks. mva.  

Tilbud for utskifting av vinduer og en dør som er det mest prekære var kr 39.137,- eks. mva. 

Kvam IL har siden siste styremøte fått gaver til vedlikeholdsarbeid på kr 40.000,- fra Kvamsrevyen og kr 

10.000,- fra Kvam Sanitetslag. 

Styreleder og daglig leder har i samråd bestilt sistnevnte arbeid av Vidar Holen, basert på gavene vi har fått. 

Arbeidet skal utføres i løpet av inneværende høst. 

 
Arbeid i Kvam Idrettspark 

Nord-Fron kommune ønsker at det blir drenert i Kvam Idrettspark slik at vårvannet ikke kommer til Kvam 

barnehage. De ønsker også at det skal pyntes opp på baksiden av reklamegjerde mellom hovedbanen og 

barnehagen. Vi er i dialog med kommunen om arbeidet, men har så langt ikke fått noe mer konkret å 

forholde oss til. Kvam IL ønsker at vi samtidig med dette arbeidet, får ryddet områdene rundt Kvamshallen.  

 

Søknad til Gjensidigestiftelsen 

Vi har søkt om støtte fra Gjensidigestiftelsen til prosjektarbeid for Furusjøen Rundt-trippelen og oppbygging 

av et nytt arrangement i Kvamshallen. Søknaden legges fram under styremøtet.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 

 



Sak 46/12  Eventuelt  

Daglig leder sender ut forespørsel til gruppeledere om tider i Kvamshallen for kommende vinter. 

 

Anne Lise Haadem la fram forslag om nye aktiviteter i Kvamshallen, som f. eks. garasjesalg. Forslaget er  

vedlagt referatet. 

  

Daglig leder orienterte om at Ola Krokbø ønsker avlasting for klipping av grøntarealer fra 2013. Det  

vurderes ulike alternativer utover høsten.  

 

Anja Solberg informerte om at håndballgruppa har invitert kretsen til kickoff som i fjor. Fron HK har vært i  

kontakt angående spillere på ulike lag til kommende sesong.  

 

Anne Lise Haadem tok opp ønske om sykkeltreninger også etter sommerferien. Lisa Rustli tar dette videre  

til ski- og sykkelgruppa. 

 

Ola Aspeslåen ga stor ros til arrangementene Snipp-Snapp-Snute under Furusjøen Rundt-rittet og –løpet,  

som er planlagt av Allidretten v/Anne Lise Haadem. 

 
Møtet ble avsluttet kl 22.40 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 

Neste styremøte er berammet til tirsdag 23. oktober. 

 

 


