
 

 

 

Kvam Idrettslag 

 

          28. mai 2008.  

Tilstede  

 Olav Røssum (styreleder) 

 Tone Sidsel Sanden (styremedlem) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Irene Østli 

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Allidrettsgruppa v. Anja Solberg 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen (daglig leder) 

  

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 27. mai, kl. 19.30. 

 

 

Sak 23/08 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 30.04.2008 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

 

Sak 24/08  Arbeid med plasthall 

Daglig leder orienterte om arbeidet som er gjort siden siste styremøte mot å få til en plasthall i Kvam 

Idrettspark, og de videre planene framover. 

 

Bakgrunn/hva er gjort så langt: 

Mars 2008 mottatt tips om ledig plasthall via næringslivsaktører 

13. april 08 møte med representanter fra næringslivet og idrettslaget om hva muligheten for hall er 

21. april 08 møte i klubbhuset med leverandør av hall, samt representanter fra næringsliv og idrettslaget 

30. april 08 styremøte i KIL med presentasjon av hallideen og veien videre. Enighet i at daglig leder 

arbeider videre med saken 

2. mai 08  møte mellom Ole-Petter, Ola Aspeslåen og Bjørn Bjørke i Nord-Fron kommune (NFK) om 

hvilke muligheter som finnes. Her ble det vist til TV2 innslag kvelden før om Senjahallen og 

de utfordringer de har. 

2. mai 08  telefonmøte med ordfører i Berg kommune (Senja), Jan Harald Jansen, som oppsummerte 

deres arbeid med plasthall. Pr i dag støttes ikke disse av tippemidler pga kort levetid. 

Minimumsstørrelse er uansett 40 x 60 m slik at vårt tilbud faller utenfor disse mulighetene. 

5. mai 08  samtale med næringssjef i NFK, Jan Sandbakken om råd for videre framdrift. Forslag om å se 

dette sammen med Kåjautredningen og ta en samtale med administrasjonssjef i NFK, Arne 

Sandbu. 

6. mai 08  møte med Arne Sandbu der forslaget om hall ble lagt fram, samt spørsmål om kommunens syn 

på saken og om videre framdrift. Interesse og enighet om at det kan ses på i sammenheng med 

Kåjautredningen og som også kan styrke denne saken. Forslag om å kjøre en åpen prosess med 

arbeidsgruppa i Kåjautredningen ved først å presentere saken for Magne Lindviksmoen (Fron 

FK). 

6. mai 08 holdt leverandør av hall orientert om sakens utvikling 

8. mai 08  telefonmøte med Magne Lindviksmoen der planene kort ble skissert og spørsmål om hva 

arbeidsgruppas syn på saken ville være. Enighet i å kalle inn til et møte med sentrale aktører fra 

KIL og arbeidsgruppa. Disse forsøkes å få med på møte: KIL: Ole-Petter og Ola Aspeslåen. 

Magne Lindviksmoen (Fron FK) og en representant til. Fra arbeidsgruppa og kommunen: Per 

Oluf Solbraa og Ingebjørg Teigmoen. 

8. mai 08 mottatt pris på forsikring samt beregnet strømforbruk i hallen. 

21. mai 08 møte med Per Oluf Solbraa, Ingebjørg Bergum og Magne Lidviksmoen. Ola Aspeslåen deltok 

også fra Kvam IL. Vi presenterte hallprosjektet og fikk mange gode tilbakemeldinger og 

tips/råd. Konklusjonen var at dette er den perfekte timingen for å søke kommunen da de skal ta 



stilling til Kåja prosjektet snarlig. Utfordringen vi fikk var å ha klar en komplett søknad innen 

torsdag 29. mai. Det må bare gå! 

23. mai søknad sendt Nord-Fron kommune etter å ha innhentet pris på grunnarbeid via Brødrene Lium, 

elektrisk arbeid ved Ottadalen Installasjon og Gudbrandsdal Energi, kunstgress via PST Sport 

og oppdaterte hallpriser via Malthus AS 

 

Daglig leder oppsummerte arbeidet, samt presenterte søknad som er sendt Nord-Fron kommune. 

Vi har fått tilbud om å reservere hallen uten kostnader fra til august. Deretter vil det koste kr 30.000,- pr 

mnd å reservere den. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Kvam IL reserverer hallen ut juli måned kostnadsfritt. Vi regner med å ha 

mottatt signaler om eventuelt støtte fra Nord-Fron kommune innen den tid. 

 

Sak 25/08  Forespørsel om å bli A-aksjonær, samt ta arbeid for Gålå Idrettsanlegg AS 

Bakgrunn:  

Kvam IL har fått forespørsel om å gå inn som A-aksjonær i Gålå Idrettsanlegg AS. Samtidig har vi blitt 

forespurt om å stille ca 20 % av daglig leder sin arbeidstid til disposisjon for planleggingsarbeidet med 

kunstsnøanlegg og utvidelse av skitraseen. 

Ole-Petter og Ola hadde 7. mai møte med 4 representanter fra selskapet; Stig Lunde, Ole Johan Kolseth, 

Bjørnar Bakken og Kristen Brendhaugen. Her fikk vi vite mer om forutsetningene: 

 

A-aksjonær: 

• Kr 4.000,- i årlig driftstilskudd 

• Kr 20.000,- pr klubb til prosjektleder for planleggingsarbeidet 

• Turistnæringa tar seg av driften av anlegget. 

• I dag arrangeres BUL-sprinten, kretsrenn og klubbrenn på området. Under BUL-sprinten er det en 

felles arrangørstab med deltakere fra alle idrettslag som er eiere. 

• Dagens dugnadsarbeid består for det meste av en dag med rydding av trase på tidlig høst, samt ca 

10 personer pr klubb i forbindelse med BUL-sprinten. 

• Framover er det planer/ønske om å utvide antall arrangementer med for eksempel Norgescup, NM 

eller eventuelt være reservearena for slike arrangement.  

• Dersom det blir aktuelt å ta opp lån i forbindelse med utbyggingen vil alle klubbene være 

forpliktet. 

 

Arbeid – prosjektleder 

• Totalt skal ca 7,5 millioner kroner skaffes til utbygging av snøproduksjonsanlegg og forbedring av 

løype/stadion. Eierne ser for seg at arbeidet skal bestå i: 

• Lage finansieringsplan 

• Avklare og søke om:  

• Tippemidler 

• Kommunal innsats 

• Arbeid med å få på plass et snøproduksjonsanlegg (høytrykksanlegg) 

• Jobbe med å skaffe til veie nødvendig kapital ellers, slik som sponsorer. 

• De tar sikte på at anlegget skal være i drift høsten 2009, slik at arbeidet må gjøres kommende år. 

 

Vurdering: 

Daglig leder ser at det er mye positivt i både å være A-aksjonær og å ta på seg arbeidsoppgavene. Her kan 

Kvam IL øke sine kunnskaper om å lage større arrangementer, være med å utvikle et flott idrettsanlegg, 

samt å kunne ha en inntekt på utleie av sin arbeidskraft, ca kr 100.000,- i løpet av 1 år. 

På den andre siden er det en del ukjente faktorer til arbeidet. Iflg gruppeleder ski i Harpefoss IL, Sverre 

Sætre, så sitter Sør-Fron IL blant annet på rettighetene (inntektene) til BUL-sprinten, og det er ikke avklart 

om de vil gi fra seg dette til fellesskapet. Det er ikke kjent om arbeidet må lånefinansieres. Dagens 

dugnadsinnsats er kjent, men ikke hvor mye ekstra arbeid en slik satsing vil føre med seg. 

Kvam IL har planer om egen lysløypetrase på Kvamsfjellet som vil kreve både dugnadsinnsats og 

finansiering. I tillegg har vi store anleggsområder å drifte allerede. Vi jobber også med å få på plass en 

plasthall på eget område som vil kreve både arbeidsinnsats og finansiering om det realiseres. 

Kvam IL driver i dag et utstrakt sponsorarbeid i egen bygd og til dels i kommunen ellers. Dette arbeidet er 

sterkt økende og kan bli oppfattet som en konkurrent til sponsorarbeidet Gålå Idrettsanlegg må måtte utføre, 

og da med samme person (daglig leder) som Kvam IL. 

Arbeidet med utbedringen på Gålå virker etter skriftlig informasjon og møte den 7. mai som en omfattende 

oppgave som vil beslaglegge en god del ressurser fra Kvam IL sin daglige leder. Pr i dag innehas ikke 

nødvendig kompetanse til alle gjøremålene og disse må eventuelt på plass i tillegg til selve utførelsen av 

arbeidet. 

 



Vedtak: 

Styret i Kvam IL fattet følgende vedtak på de to punktene: 

• Kvam IL takker nei til forespørselen om å bli A-aksjonær i Gålå Idrettsanlegg AS med 6 mot 2 

stemmer. 

• Kvam IL takker nei til forespørselen om å stille prosjektleder til disposisjon for Gålå Idrettsanlegg 

AS, enstemmig vedtak. 

• Daglig leder skriver brev til Gålå Idrettsanlegg AS om styrets beslutning. 

 

Sak 26/08  Orientering om forberedelser til Countryfestivalen 2008  

Arbeidet med årets festival er godt i gang. Vi skal som tidligere ha ansvaret for butikk og et grillområde på 

campingen. Nytt i år er at vi har tatt på oss ansvaret for å ta betaling for 3 dusjområder som er åpne fra kl 

08.00-20.00 (hoveddusj er åpen til kl 22.00). Disse skal ha en bemanning på 2 personer pr. dusjområde i 

åpningstiden. Avtalen gir kr 22.000,- til Kvam IL. I tillegg kan vi selge varer fra egen butikk ved dusjene, 

dette kan gi en betydelig ekstrainntekt. 

Arbeidet med dugnadslistene er godt i gang. Det ble den 15. mai gjennomført et møte med ungdommer 

under 18 år for å kartlegge hvem som vil være med og hvor mange vakter de vil ta. Alle under 18 år må ha 

forlatt festivalområdet senest kl 20.00. Kvam IL innhenter samtykke fra foreldrene til de som meldte seg til 

vakter.  

Ole-Petter tar hovedansvaret for butikken og dusjvaktene, mens Knut Håvard Meldal tar hovedansvaret for 

grillen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 27/08  Økonomi  

Laget har noen kortsiktige utfordringer som krever økonomiske midler. 

Det er i vår kjøpt inn 4 nye fotballmål til ca kr 52.000,-. Behovet er egentlig noe større, men standarden på 

Idrettsparken er betraktelig hevet med dette kjøpet, og vi kan nå arrangere større turneringer enn tidligere. 

Vi har kjøpt inn en tilhenger som gjør at vaktmester kan utføre sitt arbeid langt mer smidig, da vi ikke lenger 

har vaktmester med egen traktor/henger. Kvam Mek Verksted ordnet en bra tilhenger til innkjøpspris, ca kr 

10.000,-. 

Vi har planer om et nytt redskapshus, istandsetting av utstyrsrom i kjelleren på klubbhuset og en ny 

snøscooter med sporlegger til lysløypa. Vi har budsjettert med noen av disse investeringene, men ikke alle. 

Vi arbeider nå med å få til en leieavtale på snøscooter/sporlegger med en av aktørene på Kvamsfjellet. Går 

det i boks så sparer vi store innkjøpskostnader. 

Det er kjøpt inn nødvendig datautstyr slik at kontoret i klubbhuset kan bemannes. Tilbud ble innhentet fra 3 

ulike leverandører, hvor Expert Vinstra kom best ut. For kr 8.000,- har vi fått bærbar pc, 

m/dockingstasjon/skjerm/tastatur/mus, laser fargeskriver, blekkskriver m/skanner og nødvendige ledninger 

og opplegg til trådløst internett og bredbånd. Expert Vinstra har fått en del reklameplass i gjenytelse. 

 

Årets sponsorarbeid startet etter at styret ansatte daglig leder i full stilling. Dette for å kunne bruke 

ansettelsen som den store nyheten på den offensive satsingen til laget. Strategien har så langt vist seg 

vellykket. Det er gjennomført et felles sponsormøte, samt mange møter med enkeltsponsorer i etterkant. Så 

langt har dette resultert i en sponsorvekst på ca 100 % i forhold til 2007. Ulempen er at vårens klubbavis har 

blitt forsinket da sponsorene ville være med der, men gevinsten har vært alt for stor til å la dette bli en 

hastverksak. 

  

Oppdaterte økonomitall legges fram under styremøte. Her presenteres også en oversikt som viser hva 

sponsorene bidrar med. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 28/08 Eventuelt  

Salg av produkter: 

Ole-Petter orienterte om at Kvam IL har takket ja til å selge superundertøy og fleeceklær for firmaet 

Vildmarks. 

 

Arbeid for andre: 

Ole-Petter orienterte om at vi har tatt på oss arbeidsoppdrag for Regionrådet sin gruppe som arbeider med å 

få på plass ny E6 i Midt-Gudbrandsdal. Arbeidet er beregnet til ca 20 % stilling med varighet fra juni til 

desember 2008.  

 

Oppdatering av arbeidet med overtakelse av Kvamhytta: 

FAU ved Kvam skole arbeider med saken etter at Kvam IL har sendt over sitt årsmøtevedtak. Planen er at 

FAU skal fatte sin avgjørelse på høstens årsmøte. Dersom de er enige med Kvam IL sitt forslag vil en 



engasjere en advokat til å utforme en avtale som ivaretar FAU og Kvam IL sine interesser. Ved enighet kan 

eierskifte skje fra årsskifte 2008/2009. 

 

Kvam IL vikarbyrå: 

Ole-Petter orienterte om ideen om å engasjere ungdommer som ønsker arbeid i et ”vikarbyrå”. Her kan 

Kvam IL ta på seg mindre arbeid fra private og bedrifter som ungdommer kan utføre mot lønn. Ole-Petter 

arbeider videre med ideen. 

 

Påtalefullmakt: 

Daglig leder er bedt av Fron lensmannskontor om å få ”Påtalefullmakt” fra styret i Kvam IL. Dette trengs 

dersom KIL skal anmelde ulovlige forhold som blant annet hærverk. Påtalefullmakten ble signert under 

møtet. 

 

Spørsmål fra Margrethe Klomstad om vi har rutiner for å gi oppmerksomhet til personer som har vært 

medlemmer i mange år. 

Vedtak (enstemmig): Kvam IL oppretter ikke egne rutiner for dette ettersom vi ikke innehar medlemslister 

fra tidligere år. Vi forsøker heller å finne anledninger for å gi medlemmer oppmerksomhet f. eks. via omtale 

i Klubbavisa. 

 

Økonomiske retningslinjer:  

Vi har blitt kontaktet vedrørende at vi diffrensierer prisen på overtrekksdresser (ski) mellom medlemmene 

våre. Daglig leder opprettholdt ønske om at vi må arbeide for å revidere våre økonomiske retningslinjer.  

Vedtak: Daglig leder arbeider fram et utkast til nye retningslinjer som sendes gruppelederne og 

styremedlemmene. Gruppene kommer med sine innspill/ønsker og eventuelle nye retningslinjer vedtas på et 

senere styremøte. Målet er å vedta disse på et av høstens første styremøter. 

 

Redskapshus i Kvam Idrettspark: 

Vi har mottatt tegning med forslag på nytt redskapshus i parken. Dette er tenkt å erstatte dagens speakerbu. 

Et redskapshus kan være en god investering da vi vil få bedre muligheter til å ivareta og vedlikeholde vårt 

utstyr på en god måte. Ole-Petter arbeider videre med kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet. 

 

 

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

 

Møtet ble hevet kl 23.10 

 

Ole-Petter (ref) 


