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Kvam Idrettslag 

16. september 2020 

Tilstede:  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp  

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 15. september 2020 kl. 19.00 

 

Sak 31/20 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 02.06.2020.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 32/20  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 33/20  Politiattest  

Må innhentes/fornyes av alle som ikke har vist fram sin godkjenning 

• Må fornyes hvert 3. år for alle som har verv mot barn under 15 år, 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/  

 

Vedtak: 

Alle grupper sender oversikt til daglig med navn og e-postadresser til de som har verv i sine grupper innen 

1. oktober. 

Daglig leder sender ut søknadsmal og informasjon til alle disse og ber dem innhente og vise fram sin attest. 

 

Sak 34/20  Orientering vedrørende «koronasituasjonen»  

Daglig leder orienterte om; 

• Bruk av anlegg 

• Økonomiske konsekvenser 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 35/20  Orientering om avslutning i prosjektet «Utta hafælla» 

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

Søknad om nytt prosjekt «Utta hafælla 2» er sendt til Stiftelsen Dam, avgjørelse i desember.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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Sak 36/20  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Har sendt ut invitasjon til ny sesong 

▪ Begynt å få inn påmeldinger 

▪ To grupper 

o Venter på svar fra Nord-Fron kommune angående livredderkurs 

• Håndball 

o Få lag, spennende å se hvor mange som kommer ved oppstart 

o Kick-off planlagt 29. september 

o Eget treff for 12-14 år den 24. september 

o Samarbeidslag aktuelt for flere lag 

o Informasjon sendes til daglig leder slik at det blir lagt ut på nettsiden 

• Fotball 

o Går mot sesongavslutning 

o Samarbeidslag opprettet for G10 ut inneværende sesong, Vestsida/Kvam 

o «Kabal» for hvilke lag neste sesong, kan bli flere samarbeidslag 

o Fron FK har invitert til møte 22. september 

o Tine fotballskole gjennomført i august, 73 deltakere 

• Ski- og sykkel 

o Sykkelsesongen ble amputert grunnet korona 

o Basistrening starter etter høstferien, må avklare smittevernsregler 

▪ Daglig leder sjekker smittevernsregler og sender gruppeleder 

o Skiaktivitet når snøen kommer 

o Datoer for karusellrenn og klubbmesterskap til daglig leder innen 10. oktober. Da blir de 

med i kalender til Kvam IL 

• Folkehelse 

o Turorientering har hatt veldig stor deltakelse 

o Målsetting om tidlig start for tilbudet neste år også 

o Voksentrim har startet på søndager. Få deltakere. Forslag om å starte etter høstferien neste 

år 

o Felles gåturer i regi av gruppa ble ikke gjennomført i sommer grunnet 

«koronarestriksjoner» 

o Daglig leder har blitt kontaktet med spørsmål om Stolpejakten. Gruppa sjekker ut 

 

Daglig leder leverte ut forslag til organisering og årshjul til alle aktivitetsgrupper.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene.  

Daglig leder sender ut forslagene til organisering og årshjul til gruppelederne. Gruppeledere gir  

tilbakemelding på forslaget innen 1. oktober. Organisering og årshjul for aktivitetsgruppene trer i kraft fra 2. 

oktober 2020. 

 
Sak 37/20  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2020.  

o Pr 16.09.2020 er det 514 betalende medlemmer og 80 personer sist betalt i 2019, totalt 

594. Ved årsslutt 2019 var tallene 594 og 73, totalt 667. 

▪ Mai: Sendt sms ut til alle i medlemssystemet 

▪ Juli: Distribuert i postkasser til de som ikke hadde tegnet medlemskap via sms 

▪ September: Påminnelse utsendt via sms 

 

• Ingen søkere til stillinger som Dommer- og Trenerkontakt 

 

• Rent Idrettslag, Anti Doping må nå gjøres av hver undergruppe, https://www.rentidrettslag.no/.  

• Fra Antidoping Norge: 

Rent Idrettslag skal gjennomføres på gruppenivå. Dette innebærer at hovedstyret i et 

fleridrettslag ikke skal gjøre programmet, men det skal gjøres av hvert enkelt styre på 

gruppenivå. Det er særforbundstilknytningen som avgjør hvem som skal registreres. 

Fotballgruppa er for eksempel tilknyttet fotballforbundet, og skal derfor registreres for seg 

selv. 

https://www.rentidrettslag.no/
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Det innebærer for eksempel at styret for fotball skal samles til en egen gjennomføring bare for 

seg. Denne gjennomføringen tar 1-2 timer. Hele prosessen med å registrere kontaktinfo, velge 

antidopingansvarlig (for fotballgruppa alene), gjøre diskusjonsoppgavene, velge tiltak og 

liknende, skal gjøres av bare fotballstyret alene. En diskusjon rundt risikofaktorer for doping 

kan forløpe svært forskjellig for en gruppe som driver med fotball og en gruppe som driver 

med f.eks. turn, eller styrkeløft. Poenget i dagens program er derfor at idrettene skal gjøre 

dette for seg selv, slik at de kan få en idrettsspesifikk diskusjon, tilpasset sin gruppe. 

Fotballstyret skal også være fysisk til stede under hele sertifiseringsprosessen, slik at man kan 

ta med erfaringer fra diskusjonen videre inn i valg av tiltak. Det er ikke meningen at 

enkeltpersoner skal sitte og velge tiltak på vegne av en eller flere grupper, uten at gruppene er 

til stede. 

Sportslig hilsen, Siri Bynke, Antidoping Norge (ADNO) 

 

Alle aktivitetsgrupper i Kvam IL gjennomfører dette innen 1. desember 2020 

 

• Det er bestilt ny klipper Husqvarna Z560X Zero turn med oppsamler fra A-K maskiner AS Vinstra, 

kr 147 029,48 eks. mva. er betalt. Leveres onsdag 23. september  

 

• Klubbgenser til trenere/ledere er bestilt, 100 stk. med LEDER trykket på rygg 

 

• Fra september deles lønn til daglig leder tilbake til 50/50 på KIL/FR 

 

• «Kvam Arena» 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Møtet ble avsluttes kl. 20.30 

Neste styremøte er tirsdag 27. oktober 2020, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 


