
Kvam Idrettslag 

4.desember 2018 

Tilstede:  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Trond Teigen  

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland, forlot møte etter sak 50/18 

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 4. desember, kl. 20.00.  

 

Sak 47/18 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 30.10.2018.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 48/18  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 49/18  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

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

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 50/18  Sportslig utvikling 

Jfr. sak 41/18 på siste styremøte. 

Daglig leder hadde utarbeidet tre ulike alternativer og forslag.  

Under siste styremøte ble et fjerde alternativ lansert, betalt trener/ressurs som ikke var kostnadsberegnet. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at daglig leder utformer en «åpen» stillingsannonse som sportslig leder. Annonsen sendes til 

styret for godkjenning før den legges ut. 

 

Sak 51/18  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2019  

Vedtak: 

Årsmøtet legges til torsdag 21. mars 2018, kl. 19.00. 

 

Styremøter legges til følgende dager kl. 19.00: 

• Tirsdag 5. februar 2019  

• Tirsdag 12. mars 2019 

• Tirsdag 23. april 2019  

• Tirsdag 4. juni 2019   

• Tirsdag 17. september 2019  

• Tirsdag 29. oktober 2019 

• Tirsdag 3. desember 2019  



 

Sak 52/18  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Ikke noe nytt 

o Forslag fra styreleder: Legg inn mer håndball på allidrettsøktene 

• Håndball 

o Færre lag enn sist sesong 

o Samarbeidslag J14 med Fron HK 

o Lag i J9, J10 og J11 

o Liten rekruttering under 

o Det er innført elektronisk kamprapporter 

o Forslag fra styreleder: Legg inn mer håndball på allidrettsøktene 

• Fotball 

o Møte med Heidal om samarbeid junior og senior 

o Avslutning for G16 5. desember 

o Trening for junior og senior 6. desember 

o Opptelling for hvilke lag som skal meldes på 

o Skaffe trenere/lagledere til alle lag i 2019 

• Ski- og sykkel 

o Ikke tilstede 

o Det blir ikke utetreninger før jul, basistreninger fortsetter 

• Folkehelse 

o Ikke noe nytt 

o Daglig leder la fram forslag om bok med definerte turer på Kvamsfjellet. Boken kan 

utformes med tanke på lansering høsten 2019 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 53/18  Kvam IL 100 års jubileum i 2019 

Orientering av arbeidet så langt ved komiteleder Torunn Sigstad. 

• En familiedag på sommeren der barn får deltatt, eksempelvis en fellestur med grilling 

• 9. mars kl. 18.00, jubileumsmarkering i Kvam bygdahus 

• Nytt møte i jubileumskomiteen 5. desember 

 

Per Fredriksen har arbeidet med forslag til nye æresmedlemmer. Forslaget ble presentert på styremøte.  

Det ble under møtet i tillegg lansert flere aktuelle kandidater. Ole-Petter ber Per Fredriksen lage en oversikt 

på disse. Vedtak fattes på første styremøte i 2019. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 
Sak 54/18  Orienteringssaker  

• Kvam Arena 

• Medlemskontingent 2018: 

o Pr. 04.12.18 har 629 personer betalt medlemskap i Kvam IL for 2018.  

o I 2017 ble det totalt registrert 626 medlemmer ved årsskifte 2017/2018.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 22.20. 

Neste styremøte er tirsdag 5. februar 2019, kl. 19.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


