
Kvam Idrettslag 

6.desember 2017 

 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 5. desember, kl. 20.00.  

 

Sak 35/17 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 07.11.2017.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 36/17  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 37/17  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla».  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Se vedlegg, informasjonsavis som kommer til alle husstander i Kvam 15. 

desember 2017. 

 

Sak 38/17  Kort orientering fra aktivitetsgruppene 

Allidrett: 

• Bra oppslutning 

• 32 barn 

• Mulig at to grupper blir slått sammen under svømmetimen 

• Kan bli utfordring med å få nok instruktører inne etter nytt år 

• To nye instruktører som trenger «opplæring» 

• Avslutning skjer til våren 

Håndball, ikke tilstede 

Fotball: 

• Treninger for A-lag og G16 pågår 

• Det er startet arbeidet med trenere til neste sesong 

• Lag er påmeldt innen fristen 

• To lag (G16 og G19) er påmeldt Lillehammer cup i januar 

Ski- og sykkel: 

• Skitreninger er i gang med basistrening mandager, mer enn 30 deltakere 

• Lysløypa på fjellet er slått på 

• Det er kjørt ut flis i lysløypa på fjellet. Mer arbeid gjennomføres før jul 

• En aktiv kretsløper, Andreas Røssum, deltar på Tormod Skilag sine treninger 

• Gruppa skal gjennomføre møte før jul der blant annet karusellrenn og skilek bestemmes 



• Spinning på tirsdager hos Frisk i Fron 

• Skilek får utstyr fra Telenor, og kalles Telenor-karusellen 

Folkehelse: 

• Voksentrim, utfordring med at bygdahuset ofte er opptatt. Flyttet fra søndag til fredag 

• Arbeidet med turorientering starter på nyåret, også planlegging av gåturer 

• Vinnere av turorientering og trimkortet Utta hafælla er trukket og lagt ut på nettsiden 

• Veterantreff hver fredag, julebord 15. desember 

 

Gruppenes budsjettønsker sendes til daglig leder før 31.12.2017 og årsmeldinger før 31.01.2018. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 39/17  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2018  

Vedtak (enstemmig): 

Årsmøtet legges til torsdag 15. mars 2018, kl 19.00. 

 

Styremøter legges til følgende dager kl 20.00: 

• Tirsdag 9. januar 2018  

• Tirsdag 6. mars 2018 

• Tirsdag 17. april 2018  

• Tirsdag 5. juni 2018   

• Tirsdag 11. september 2018  

• Tirsdag 30. oktober 2018  

• Tirsdag 4. desember 2018  

 
Sak 40/17  Sportslig leder, Svein Håvard Steinli, har sagt opp sin stilling  

Sportslig leder leverte sin oppsigelse 30.11.2017. Svein Håvard Steinli har fått tilbud om mer arbeid hos sin 

nåværende biarbeidsgiver, Gran Helsesenter Fysikalske Institutt og klarer ikke å kombinere de to jobbene 

slik han ønsker. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at daglig leder ser på hvilke behov idrettslaget trenger å løse, og presenterer et forslag til hva  

vi gjør framover. Styret informeres så raskt et forslag er klart, senest på neste styremøte. 

 

Sak 41/17  Orienteringssaker 

Medlemskontingent 2017: 

Fra 2017 tok Kvam IL i bruk nytt elektronisk medlemsregister, som er krav fra Norges Idrettsforbund. 

Kvam IL valgte Rubic som leverandør. Rubic er en av ti godkjente leverandører.  

Pr. 05.12.2017 har 603 personer betalt medlemskap i Kvam IL for 2017.  

 

Saker fra Eventuelt på forrige styremøte: 

100-års jubileum i 2019: 

• Sette ned en gruppe for planlegging av 100-årsjubileet til Kvam IL 09.03.2019. Blant annet forslag 

på æresmedlemmer som skal utnevnes i forbindelse med jubileet. 

o Fire personer er forespurt i å utgjøre gruppen; Jo Røssummoen, Åge Lillesandbu, Jan Peder 

Østlie og Ingvild Selfors. Foreløpig har Jo og Åge begge takket ja. Venter på svar fra de to 

øvrige. 

o Per Fredriksen har takket ja til å arbeide med forslag/faktainformasjon til æresmedlemmer. 

Styret vedtar eventuelle æresmedlemskap i god tid før jubileumsmarkeringen. 

 

ATV: 

Ole Kristian ba om at beltekit monteres på ATV, slik at den blir klar til løypekjøring. Det må utføres en 

enkel service på ATV`en før den brukes. Svein Erik Kamp vil foreta service etter 1. desember. Beltekit er 

montert. 

 

Basistrening: 

Det ble bestemt at aldersinndelingen på basistreningen opprettholdes. 

 



Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene.  

 

Sak 42/17  Eventuelt   

Daglig leder presenterte visjoner for stadion med diverse innhold. 

Styret ba daglig leder arbeide videre med visjonen. Vedlagt er skissen som ble lagt fram under møtet.  

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.10 

Neste styremøte er 9. januar 2018 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


