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Tilstede 

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Sletten 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi Evjenth Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 2. desember 2014, kl 20.00.  

 

Sak 56/14 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 21.10.2014. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 57/14  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 58/14  Sak fra fotballgruppa  

Evaluering av FF2010-samarbeidet og forslag til ny avtale ble gjennomgått. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at fotballgruppa spiller tilbake spørsmål rundt en del punkter i avtalen. Spørsmål er satt opp i 

eget dokument, og følger vedlagt referatet. Videre framdrift avgjøres når svar på spørsmålene foreligger. 

Dette sendes også til de øvrige samarbeidsklubbene. 

 

Sak 59/14  Liverpool Fotballskole 2015  

Kvam IL har opsjon på et års forlengelse av Liverpool Fotballskole. Vi har gitt arrangøren beskjed om at vi 

ønsker dette, men ikke fått endelig svar eller dato for neste års skole. Det kreves en stor arrangørstab og 

ansvarlige fra fotballgruppa for arrangementet, som også er økonomisk viktig for Kvam IL. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Fotballgruppa setter ned arrangementskomite. 

 

Sak 60/14  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2015  

Vedtak (enstemmig): 

Årsmøtet legges til torsdag 19. mars 2015, kl 19.00. 

 

Styremøter legges til følgende tirsdager kl 20.00: 

• Tirsdag 13. januar 2015  

• Tirsdag 10. mars 2015  

• Tirsdag 28. april 2015  

• Tirsdag 9. juni 2015   

• Tirsdag 15. september 2015  

• Tirsdag 20. oktober 2015  

• Tirsdag 1. desember 2015  

 
Sak 61/14  Orienteringssaker 



Erstatningssak Kvam Stadion 

Skjønnssaken (Tingrettsaken) mellom Statens vegvesen og Kvam IL om Kvam Stadion er berammet til  

mandag 8. desember. Tingrettsaken avholdes i Nord-Fron kommunehus. 

Det ble orientert om de siste merknadene i saken.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ga daglig leder fullmakt til å representere Kvam IL under tingrettsaken.  

 
Arbeidet med ny lysløype på fjellet  

Det er sendt inn søknad om spillemidler for belysning til lysløypa. Det er tidligere innvilget spillemidler til 

grunnarbeidet. 

 
«Dalbo» 

Det ble orientert om at huset blir ledig med det første og at kommunen kommer tilbake med informasjon i 

løpet av kort tid.  

 

Skiltprosjektet 

Ole Kristian orienterte om at det er gjennomført planleggingsmøte i skiltprosjektet. Turkart for vintersesong 

er skissert og skilter for vinter er planlagt. Tilbud på skilter er hentet inn. Skilting skjer til sommeren. Kart 

for vintersesongen produseres så raskt grunnlaget er vedtatt i prosjektgruppa. 

 
Sletting av heftelse – må signeres av alle i styret 

Vi har blitt kontaktet vedrørende sletting av heftelse på hyttetomter på samme gnr og bnr som lysløypa på 

fjellet, men på motsatt side av Rondablikkvegen. Henvendelsen er som følger: 

«Jeg ber vennligst om at vedlagte heftelse slettes på to hyttetomter med betegnelsene bnr 99 og 110 som er 

kjøpt av mine klienter fra Opplysningsvesenets Fond. Heftelsen om skiløype har fulgt med fra hovedbølet 

bnr 6. Jeg tenker at det enkleste er at styret undertegner på vedlagte pantattest og skriver over signaturene:  

Kan slettes på gnr 324 bnr 99 og 110. 

Vennlig hilsen 

Advokat Harald Krogh-Hansen» 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret signerte sletting av heftelsen. Styret ga daglig leder alene signaturrett i Brønnøysundregistrene 

 
Hva skjer framover: 

• Treninger er i gang for alle grupper 

• Budsjettering og årsmeldinger fra gruppene før årsskifte 

• Furusjøen Rundt-rennet lørdag 14. februar 2015 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene. 

 
Sak 62/14  Eventuelt  

Det meldes på lag til Holmenkollstafetten 9. mai 2015. 

 

Anja orienterte om håndballaktiviteten. 

 

Ole Kristian orienterte om skiaktiviteten. 

 

Møtet ble avsluttet kl 22.40.  

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 

 


