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Tilstede 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Sletten 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 21. oktober 2014, kl 20.00.  

 

Sak 48/14  Igangsetting av valgkomiteen 

Anette Nyheim Lunde fra valgkomiteen deltok under saken og gikk gjennom hvem som var på valg til 

kommende årsmøte.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte. Oversikt over hvem som er på valg 

oversendes valgkomiteen. 

 

Sak 49/14 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 16.09.2014.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 50/14  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 51/14  Evaluering av FF2010-samarbeidet 

Viser til sak 41/14. 

Evalueringen er ikke ferdig pr i dag. FF2010 har sendt ut forslag til ny avtale. Alle klubber i samarbeidet må 

evaluere og bli enige om den nye avtalen. Fotballgruppa trenger lenger tid, både internt og sammen med de 

andre klubbene.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Fotballgruppa arbeider videre med saken framover.  

 

Sak 52/14  Sportslig leder 

Viser til sak 42/14. 

Styret i Kvam IL ga 7. oktober fullmakt til styreleder og daglig leder med å sluttføre ansettelsen av Sportslig 

leder i Kvam IL. 

Vi har kommet i den situasjonen at de aktuelle kandidatene har takket nei til stillingen. Ulike muligheter ble 

diskutert, som å lyse ut stillingen på nytt, kontakte aktuelle kandidater direkte eller endre stillingsinnholdet 

for å frigjøre tid til sportslig arbeid for daglig leder og gruppene. Daglig leder tar kontakt med Lokaljobb.no 

for råd og tips. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at stillingen kan lyses ut på nytt, eventuelt kontakte aktuelle personer direkte. Det legges ut 

kort informasjon på nettsiden. 



 

Sak 53/14 Trener-/leder-/medlemssamling 

Grunnet endring vedrørende Sportslig leder ble innstillingen endret til å bruke mer tid til å forberede en 

samling. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å arbeide videre med å forberede innhold til samling. Denne arrangeres tidligst etter neste 

årsmøte.  

 

Sak 54/14  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion 

Det ble orientert om merknader fra advokatkontoret Thallaug på prosesskriv til Statens vegvesen av  

25.08.2014 og rettens brev av 22.09.2014. 

 

Arbeidet med ny lysløype på fjellet  

På siste styremøte ba styret om at det sjekkes med prosjektleder om grunnarbeid kan påbegynnes i høst. 

Prosjektleder opplyser til daglig leder at dette ikke kan skje før våren 2015 p.g.a. stort arbeidspress på valgte 

entreprenør. 

 
Hva skjer framover: 

• Turorienteringa avsluttes for 2014 

• Treninger er i gang for alle grupper 

• Budsjettering og årsmeldinger fra gruppene før årsskifte 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 55/14  Eventuelt  

Ski- og sykkelgruppa la fram ønske om kjøp av ATV med belte, ombygd til å kunne brukes som snøscooter. 

Tilbud på kr 139.000,- inkl. mva. Daglig leder sjekker med regnskapskontor hva som lønner seg i forhold til 

mva. om innkjøp skal gjøres via Kvam IL eller Furusjøen Rundt AS. Innkjøp av snøscooter ligger i 

budsjettet med avskriving i 5 år framover. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at ATV med belte kjøpes inn. 

 

Ski- og sykkelgruppa ønsker en felles kode for nøkkelboksene på byggene i Idrettsparken. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Nøkkelboksene endres til felles kode for hall, garderober, kjeller og speakerbod, 1994. 

 

Anne spurte om bestilling av skidresser, Trimtex.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Daglig leder legger ut på nettsiden om det er interesse for å kjøpe.  

 

Møtet ble avsluttet kl 21.30 

 

Neste styremøte er 2. desember 2014 kl 20.00 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


