
Kvam Idrettslag 

6. desember 2016 

 

Tilstede: 

 Ola Aspeslåen, (styreleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt på kontoret i Parkvegen 7 (Dalbo), tirsdag 6. desember, kl 20.00.  

 

Sak 26/16  Igangsetting av valgkomiteen 

Daglig leder sendte 27.10.2016 ut informasjon til leder i valgkomiteen vedrørende valg på kommende 

årsmøte. Jfr. våre retningslinjer, ble valgkomiteen invitert til styremøte for å kunne ta opp spørsmål og 

ønsker til sitt arbeide. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte. Gruppa for Kvamhytta avvikles da  

utleie, renhold og vaktmestertjenester ivaretas av administrasjonen. 

 

Sak 27/16 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 13.09.2016.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 28/16  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 29/16  Orienteringssaker 

Erstatningssak Kvam Stadion  

Kvam IL har mottatt brev fra Statens vegvesen om at de betaler kr 50.000,- i erstatning for utstyret på Kvam 

Stadion. Advokatfirmaet Thallaug vil uavhengig av dette sende en «klage» til Menneskerettighetsdomstolen 

med tanke på erstatning for «eiendomsinngrep» etter at Høyesterett sa nei til at saken skulle tas inn for ny 

behandling.  

 

Ny lysløype: 

De siste koblingsboksene skal monteres i løpet av inneværende uke. 

Ski- og sykkelgruppa skal ha møte i uke 50 der de vedtar program for åpning av lysløypa. Det ligger an til 

offisiell åpning torsdag 29.12.2016 kl. 17.00-19.00  

 

Skiltprosjektet: 

Skilttavler og stedsskilt er mottatt. Kart for sti- og sykkelruter er bestilt. Det gjenstår å bestille/skilte 

sommerrutene, samt at det må gjøres noen utbedringer for noen vinterskilt.  

 



Nytt medlemsregister-kontingentinnsamling: 

Daglig leder orienterte om det nye medlemsregisteret og antall medlemmer. 

Pr 06.12.16 er det registrert 727 medlemmer, hvorav 548 betalt i 2016 og 179 i 2015 (skal telles med).  

Det arbeides videre med å optimalisere det nye elektroniske medlemsregisteret. 

 

Tilsyn på elektrisk anlegg i Kvam Idrettspark: 

Gudbrandsdal Energi gjennomførte tilsyn på det elektriske anlegget for hele Kvam Idrettspark den 

15.09.2016. Tilsynsrapporten med feil og mangler som må utbedres er sendt til Gudbrandsdal El Installasjon 

v/Ole Morten Resvoll for tilbud og gjennomføring. Pr i dag har vi ikke mottatt tilbud på dette. Frist for å 

komme med eventuelle kommentarer til rapporten er 18.12.2016. 

 
Oppsummering av høstens aktiviteter: 

 Fotballsesongen 2016 er avsluttet og det er kommet langt med planleggingen/oppstart for 2017-

sesongen.  

 Sykkelsesongen 2016 er avsluttet. Det blir trenerkurs i Kvam til våren. 

 Turorientering for 2016 er avsluttet og vinnere er trukket. Turorientering for vinteren er planlagt. 

Voksentrimmen er i gang. Veterantreffet har bestemt sitt julebord til fredag 9. desember. 

 Allidrett-, håndball- og ski/basistrening er i gang. 

 Svein Erik Kamp og Andre Gordon er i gang med å lage varmeboder i Kvamshallen. 

 Deltakere på veterantreffet er i gang med å sette i stand trimrommet i kjelleren på klubbhuset. 

 

Oppfølging av saker etter forrige styremøte: 

 OVF har i brev mottatt 05.12.16. fastsatt nye festeavgift til kr 8.181,- pr. år de neste fem årene.   

 Lås/nøkkelordningen i Kvam Idrettspark blir som i dag. 

 

Hva skjer framover: 

Daglig leder sender ut budsjettgrunnlag og fjorårets årsmeldinger til gruppelederne som kan bruke dette som 

hjelp til å utarbeide nye. 

Gruppenes budsjettønsker sendes til daglig leder før årsskifte. Årsmeldinger fra gruppene sendes til daglig 

leder senest i løpet av januar. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene.  

 

Sak 30/16  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2016  

Vedtak (enstemmig): 

Årsmøtet legges til torsdag 16. mars 2017, kl 19.00. 

 

Styremøter legges til følgende tirsdager kl 20.00: 

 Tirsdag 10. januar 2017  

 Tirsdag 7. mars 2017  

 Tirsdag 18. april 2017  

 Tirsdag 6. juni 2017   

 Tirsdag 12. september 2017  

 Tirsdag 24. oktober 2017  

 Tirsdag 5. desember 2017  

 
Sak 31/16  Eventuelt   

Daglig leder orienterte om at Sparebankstiftelsen har gitt tilsagn om kr 225.000,- til bygging av 

pumptrackbane. Banen kan da realiseres i 2017. 

 

Styreleder orienterte om Tillitmannskruset til GD. Se her for mer informasjon.  

Styremedlemmer oppfordres til å nominere kandidat(er) fra Kvam IL. 
 

Møtet ble avsluttet kl 21.50. Neste styremøte er tirsdag 10. januar 2017. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 

http://www.gd.no/sport/utmerkelser/gausdal/klart-for-a-kare-arets-lokale-ildsjel-i-idretten/s/5-18-383818

