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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset,  tirsdag 5. desember, kl. 20.00. 

 

Sak 17/06  

Oppretting av konto for vedlikehold av Kvamhytta 

Forslag fra styreleder om at kontoen skal dekke vedlikeholdskostnader, herunder innkjøp 

av innventar. Kontoen skal ikke dekke driftsutgifter eller forbruksvarer.  

Foreldrerådet ved Kvam skole orienteres av daglig leder. Dersom de er enige blir kontoen 

åpnet på Kvamhytta med disposisjonsrett til dagens leder av styret i Kvamhytta, Egil 

Myhre. 

Forslaget vedtatt. 

  

Sak 18/06 

Lån/kassakreditt til drift av Kvamhytta 

Daglig leder har overført kr 10.000,- som lån til Kvamhytta. Låneavtale er underskrevet 

av Ole-Petter (Daglig leder), Olav (styreleder), samt Egil Myhre og Tor Kjørum fra styret 

for Kvamhytta. 

 

Kvamhytta trenger også mer penger:  

• Styret for hytta har bedt om å få en kreditt hos KIL på kr. 17.000. Dette for å 

kunne betale regninger ved forfall. Beløpet vil bli tilbakebetalt så snart det 

kommer inn betaling for utleie, (trolig i midten av januar 2007). Denne saken går 

ut av saklista. 

• Styret for hytta har også bedt om økonomisk støtte til innkjøp av dekketøy,  

(tallerkner, boller og lignende). Dette fordi det i dag er dårlig stelt med slike ting 

på hytta. Anslått kostnad kr. 3.000. Dette punktet dekkes av vedtaket i sak 

17/06. 

 



Sak 19/06 

Aktuelt frå gruppene.  

Generelt: Stor aktivitet i alle grupper. 

Kort fra hver enkelt: 

 

Fotball: Gjennomført avslutninger, både for lagene samt samling for trenere på 

Rondablikk. Møte med IØFK om klubbutvikling, trenerkurs avtalt i mars. Anders Eide 

Myhre har gjennomført rekruttdommerkurs. Det jobbes med samarbeidslag på 

smågutt/småjentenivået sammen med Vinstra IL/Vestsida FK. 

 

Håndball: Rundt 37-38 aktive spillere, samt bortimot 30 damer på Old Girls treninger. 

KIL melder på et lag til i 11 årsklassen fra nyttår pga den store deltakelsen. 

22 personer fra Kvam deltok på Møbelringen sin tur til damelandskamp mellom Norge og 

Russland på Lillehammer.  

 

Allidrett: Stor oppslutning. Juleavslutning 6. desember. Fra neste sesong vurderes det å 

innføre allidrett for de to største årskullene i barnehagen, samt for 1. klassingene. De 

større barna blir ivaretatt av de andre gruppene. 

 

Ski: Trening to dager i uka samt noen lørdagstreninger i tillegg. 15-20 aktive på den 

yngste gruppa, mellom 10-20 på den eldste gruppa. Sesongstart sist helg med 8 løpere fra 

Kvam. Fin framgang på alle. Gjennomført dugnad i lysløypa, men mangler å få opp to 

lyskastere i parken. 

Gjennomført to smørekurs i høst. Først ved Åge Rusten, 15-20 deltakere, så ved Ivar 

Michal Ulekleiv, 10-12 deltakere. Nå er det opprettet smørebu i en av garderobene, nøkkel 

er lagt ut på KIWI Rudland. 

Venter på trenerkurs fra kretsens side.  

Rundt 20 deltakere på samling på Fagerhøi, 3 deltakere på samlingen på Sjusjøen. Kvam 

IL har fått tildelt kr 7.000,- fra Prebyggfondet. Daglig leder sjekker hvilket utstyr 

Ringebu/Fåvang IL bruker og hvor dette kan anskaffes. 

Årets turorientering gikk omtrent i null. Ca 20 kort solgt. Premier er sendt til vinnerne. 

 

Hovedlaget: Det nærmer seg en avgjørelse for reguleringsplanen på Kvamsfjellet. Kvam 

IL må ganske snart ta stilling til den planlagte lysløypa. Her må et settes ned en 

prosjektgruppe som jobber videre med saken, samt at det søkes om nødvendige midler. 

Det må jobbes fram et kostnadsoverslag, samt at det må inngås avtale med grunneierne. 

 

Det ligger an til fri halleie for barn og unge i kommunen sitt budsjett for 2007.  

 

Firmaet bak ”Gi jernet-aksjonen” skulle ha møte i går, 4. desember. Vi håper derfor at 

resultatet fra innsamlingen skal være klart i løpet av kort tid. 

 

Sak 20/06 

Økonomisk situasjon i laget. 

Daglig leder orienterte. Det er god økonomi i laget. Gruppene er flinke til å styre etter sine 

budsjetter, samt at inntektene har vært gode. Vi merker dog en klar nedgang i inntektene 

fra spilleautomater. Vi blir en av 10 lag som vil få inntekter etter fordeling fra den nye 

dagbingoen på Vinstra. 

Gruppene fikk utdelt sitt forbruk etter siste regnskapsrapport som gikk fram til den 28.09. 

 

Sak 21/06 

Økonomiske retningslinjer for utøvere i Kvam IL 

Daglig leder presenterte sitt forslag. Skigruppa må definere hvem som er trenere/ledere 

slik at det blir ryddig i forhold til punkt om dekning av utgifter til disse.  

Forslaget ble vedtatt. 



 

Sak 22/06 

Forberedelse til årsavslutning 

Alle grupper må legge fram sitt budsjettforslag for 2007, samt levere årsmeldinger for 

2006 innen 15. desember.  

Alle fakturaer for 2006 må være attestert og innlevert til daglig leder innen 30.12.06. 

Daglig leder delte ut budsjettforslag til gruppene slik at de har hjelp til budsjetteringen. 

 

Sak 23/06 

Vedtekter for Kvamhytta. 

Foreldrerådet ved Kvam skole, styret i Kvam IL og styret for Kvamhytta har nå gått 

gjennom forslaget til vedtekter for Kvamhytta.. Endelig vedtekts-forslag ble delt ut på 

møtet. 

Forslaget ble vedtatt. 

 

 

 

Møtet hevet kl 22.15.  

 

Neste styremøte blir i januar, planlegging av årsmøte. 

 

 

 

Ole-Petter Brendstuen 

(Ref) 


