
Kvam Idrettslag 

30. oktober 2019 

Tilstede:  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Venke Sletten, (medlem valgkomiteen, sak 34/19) 

 

Forfall: 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp  

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 29. oktober, kl. 19.00.  

 

Sak 34/19  Igangsetting av valgkomiteen 

Vedtak: 

Medlemsliste sendes til leder i valgkomiteen på e-post. 

Valgkomiteen kontakter personer på valg for å kartlegge gjenvalg. Ellers kontakter valgkomiteen de enkelte  

gruppene for innspill i arbeidet. 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte.  

 

Sak 35/19 Godkjenning av møtereferat 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 36/19  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 37/19  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

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

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 38/19  Daglig leder - betingelser 

Vedtak: 

Styret vedtok betingelser for daglig leder. Styreleder informerer Snøhetta Regnskap AS. 

 

Sak 39/19  Organisering av KIL/FR framover 

Vedtak: 

Styret vedtok at daglig leder lager et grunnlag for videre arbeid med framtidig organisering til neste 

styremøte. Grunnlaget skal inneholde videre arbeid med organisering av både Kvam IL og Furusjøen Rundt. 

 



Sak 40/19  Overtrekksdresser  

Vedtak: 

Styret vedtok klubbgenser til trenere/ledere i alle grupper fra 2020. Genseren er beregnet holdbar i tre år, 

nye trenere/ledere får klubbgenser når de begynner. 

Innkjøp av klubbgenser til trenere/ledere er estimert til kr 30 000,-, og legges inn i budsjett for 2020. Hver  

aktivitetsgruppe sender oversikt til daglig leder over hvem som skal ha klubbgenser. 

 

Sak 41/19  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Ikke noe nytt 

• Håndball 

o J9 og J12 Kvam IL-lag i serie. J14 i seriespill, samarbeidslag med Fron HK, administrert 

av Kvam IL. J10 i seriespill, samarbeidslag og administrert av Fron HK. 

• Fotball 

o Yngres lag for 2020-sesongen er definert. 

o Ulrik Thorkildsen har takket ja til å være dommerkontakt for 2020-sesongen. 

o A-lag starter med åpne treninger torsdag 31. oktober. 

o Trener for A-lag 2020 er på plass dersom det blir grunnlag for å melde på lag. 

• Ski- og sykkel 

o Basistreningen er i gang med stor oppslutning. 

• Folkehelse 

o Innleveringsfrist for klippekort turorienteringen er 31. oktober. Trekning mandag 4. 

november. 

o Voksentrim hver søndag. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 42/19  Orienteringssaker  

• Trener-/ledersamling.  

o Daglig leder har rettet henvendelse til tre personer, men ingen har så langt gitt svar. 

• Medlemskontingent 2019.  

o Pr. i dag har Kvam IL registrert 576 betalende medlemmer inneværende år.  

o Det er sendt ut betalingsvarsel via SMS/e-post to ganger, samt at det er distribuert giro en 

gang. Distribusjon av giro gjentas en gang til de i medlemssystemet som ikke har betalt 

årets kontingent. 

  

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 43/19  Eventuelt   

Som forlengelse/ny søknad for prosjektet Utta hafælla til stiftelsen Dam, foreslo daglig leder å lage en  

«turbok» med 20-30 turmål på Kvamsfjellet. Det må utvikles en mal for innhold til hvert enkelt turmål.   

Arbeidet med «turbok» kan også skje om det ikke støttes av stiftelsen Dam. 

Daglig leder spurte om folkehelsegruppa kan ta på seg «registreringsarbeidet» sommeren 2020? 

 
Heidi tar opp dette med folkehelsegruppa på deres første møte. Gruppeleder var positiv til forslaget. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 20.50 

Neste styremøte er tirsdag 3. desember 2019, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 

 


