
 

Kvam Idrettslag 

29. nov 2011 

Tilstede  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Sykkelgruppa v. Jo Owe Kamp 

 Laila Stormorken, valgkomiteen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 29. november kl 20.00.  

 

 

Sak 50/11 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 27.09.2011.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 51/11  Valgkomiteen til årsmøtet  

Valgkomiteen ved leder Laila Stormorken orienterte kort om valgkomiteens oppstart, og styret ga innspill til 

videre arbeid. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen, og satte offisielt i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte. 

 

Sak 52/11  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 53/11  Oppfølging av nødvendig reparasjon av deler av hovedbanen 

Styreleder orienterte om hva anleggskomitéen har kommet fram til hittil vedrørende utbedring av 

hovedbanen, jfr. sak 42/11. Komiteen bestående av styreleder Ola Aspeslåen, leder i fotballgruppa Ola 

Stormorken, vaktmester Ola Krokbø og fagkyndig Steinar Ruststuen hadde befaring på banen 25.11.11. 

Komiteen ønsker å sjekke ut stabiliteten i grunnen under gressmatta. Til våren foreslår komiteen at banen 

stenges en periode, mens det fylles på masse og legges nytt gress på de verste partiene på banen. Signalene 

fra kommunen sier at det vil gå flere år før man kan forvente spillemidler til rehabilitering av banen. Det 

foreslås at det lages en søknad med tanke på spillemidler til rehabilitering, slik at dette kommer inn i køen, 

og at det foretas en rimelig og enkel utbedring av banen våren 2012. Det foreslås at den enkle utbedringen 

tas inn i budsjettet for 2012 og at det søkes om støtte til arbeidet via kommunens pott om vedlikehold av 

anlegg. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

  
Sak 54/11  Leder/trenersamling - Klubbutviklingskurs 

Grunnet liten oppslutning om kurset som var planlagt til 5. november, ble det utsatt inntil videre. 

Idrettskretsen ønsker tilbakemelding på når/om KIL ønsker å gjennomføre kurset, og i hvilken form laget vil 

gjøre det på. 

 
Vedtak (enstemmig): 



Styret vedtok å arrangere trener/ledersamling med fokus på klubbutvikling i regi av Oppland idrettskrets,  

torsdag 12. januar 2012 kl 17.00-21.00. Det inviteres bredt i laget. 

 

Sak 55/11  Spørsmål fra trener i fotballgruppa, Geir Inge Krok 

Geir Inge Krok har hatt et møte med daglig leder, der han kom med følgende spørsmål til styret: 

• Kan det legges inn i lagets sportslige retningslinjer mulighet for skjønn/dispensasjon når det gjelder 

trening for ynge utøvere på dager med annen aktivitet i laget? 

Trening for utøvere under 13 år (11 år i våre retningslinjer) på dag med annen aktivitet basert på følgende: 

• frivillig trening 

• tidspunkt skal ikke kollidere med den andre aktiviteten 

• ok at de som ønsker å forlate trening/komme senere pga annen aktivitet 

• det skal oppfordres til at barna skal delta på den andre aktiviteten 

Geir Inge grunngir dette med: 

• noen av barna deltar kun på en idrett (i dette tilfelle fotball), og ønsker flere treninger i uka 

• han er pendler og har utfordring med å finne treningsdag nr to 

• han ønsker fri i helga ettersom han pendler 

• han har fri på mandager og kan bruke disse i tillegg til torsdager 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ønsker at retningslinjene blir et av temaene under trener- og ledersamlingen i januar. Styret vedtok at  

dagens retningslinjer opprettholdes. Eventuelt organiserte treningsøkt nummer to for barn under 11 år kan  

legges til dager uten annen organisert aktivitet i Kvam IL, dvs. på helgedager.  

 

Sak 56/11  Lysløypa på fjellet  

Daglig leder foreslo at styret setter ned en ny gruppe bestående av Ole Kristian Rudland (leder), Frank  

Jensvoll og Are Krohg.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å sette ned ny prosjektgruppe for lysløype på fjellet bestående av Ole Kristian Rudland (leder),  

Frank Jensvoll og Are Krohg, og ber gruppa arbeide med at prosjektet realiseres i 2012. 

 
Sak 57/11  Furusjøen Rundt-trippelen  

Daglig leder orienterte om utviklingen av Furusjøen Rundt-trippelen, og foreslo at organisasjonskomiteen  

endrer status til ”Furusjøen Rundt-styret”, og at styret blir bestående av Ole Kristian Rudland (leder), Per  

Henry Vassdokken, Lisa Rustli, Jo Røssummoen og Ole-Petter Brendstuen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen og vedtok at gruppa får arbeidstittelen ”Ledergruppa for Furusjøen Rundt”. 

Videre at Ole Kristian Rudland tar over lederansvaret for gruppa. Medlemmer av gruppa blir Per Henry 

Vassdokken, Lisa Rustli og Jo Røssummoen. Gruppa skal fra 2012 velges av årsmøtet. Daglig leder, Ole-

Petter Brendstuen, deltar i gruppa fra administrasjonen. 

 

Sak 58/11  Kvam IL sitt engasjement under Countryfestivalen  

Daglig leder orienterte om evalueringsmøtet med Trond Grøthe etter årets festival.  

Daglig leder ba styret bestemme hva vår deltakelse under Countryfestivalen skal være framover.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å avvente beslutningen om nivå på deltakelse under Countryfestivalen 2012 til svar på NC- 

søknad for Furusjøen Rundt-rittet foreligger. 

 
Sak 59/11  Senioridrett i framtida 

I sak 37/11 og 47/11 ble det vedtatt at de aktuelle gruppene (sykkel, ski og fotball) skulle melde inn sin(e)  

representant(er) til å delta i et planleggingsarbeid om senioridrett i årene framover.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å ta dette som et punkt under trener- og ledersamlingen i januar. 
 



Sak 60/11  Budsjett 2012 

Daglig leder orienterte om forberedelsene til budsjettarbeidet for 2012. 

Daglig leder ba styret om å vurdere hvordan vi kan skaffe høyere faste inntekter. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen og vedtok at styret og undergruppene leverer inn sine budsjettønsker til  

daglig leder innen 15.12.2012. Daglig leder sender ut avdelingsregnskap pr. 31.10.11 og avdelingsbudsjett  

for 2011 til gruppelederne. 

Styret kom med følgende forslag til hvordan laget kan øke sine faste inntekter: Sponsorutvalg med en  

gruppe medlemmer, Ola Stormorken og daglig leder deltar. Andre personer forespørres om deltakelse i  

sponsorutvalget. Andre forslag: Vurdere nivået på medlemskontingenten, samt at Fotballgruppa bør  

arrangere turneringer i Kvamshallen. 
 

Sak 61/11  Føring av Kvamshallen i regnskapet 

Sør-Fron Regnskapskontor ber styret i Kvam IL å bestemme hvordan Kvamshallen skal føres i lagets  

regnskap.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Ola Stormorken kontakter SFRK vedrørende føring av Kvamshallen i balansen. Ola  

presenterer forslag under neste styremøte. 
 

Sak 62/11  Utstyr i Kvamshallen 

Daglig leder orienterte om hvilket utstyr som er innkjøpt til Kvamshallen. 

Innkjøp av utstyr i Kvamshallen 

 Utstyr    Leverandør   Sum inkl. mva. 

 4 stk mål, 2 x 5 meter  IFAS   

 2 stk mål, 2,44 x 7,32 meter IFAS 

 Sum        kr 69.375,-  

  

 Ballpartner, 2 stk   Frøystad Fiskevegn  kr 11.956,25 

 Den største ble gitt i gave av Statoil, verdi kr 7.600,-.  

 

 Innebandysett   IFAS 

 2 stk innebandymål  IFAS 

 Team bag   IFAS 

 Skuddtreningsduk  IFAS 

 Sum        kr 6.635,- 

 

 Dobbeltfag ribbe, 2 stk  TRESS 

 Turnbenk, 2 stk   TRESS 

 Minihekker, 12 stk  TRESS 

 Driblestige   TRESS 

 Merkebånd i bøtte  TRESS 

 Erteposer   TRESS 

 Hoppetau, 5 stk   TRESS 

 Føtter, allround, 10 stk  TRESS 

 Rockeringer, 10 stk  TRESS 

 Regnbueball, 6 stk  TRESS 

 Airex Coronella, 6 stk  TRESS  

 Sum        kr 23.750,- 

 

 Total sum       kr 111.716,25 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 63/11  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2012  

Vedtak (enstemmig): 

Årsmøte legges til tirsdag 21. februar 2012, kl 19.00. 

 

Styremøter legges til følgende dager kl 20.00: 



• Torsdag 5. januar 2012 

• Torsdag 9. februar 2012  

• Tirsdag 13. mars 2012  

• Tirsdag 10. april 2012 

• Tirsdag 5. juni 2012  

• Tirsdag 11. september 2012  

• Tirsdag 23. oktober 2012   

• Tirsdag 4. desember 2012  

 

Sak 64/11  Eventuelt  

Hanne Britt Jacobsen har spurt om Kvam IL vil stille med 9 personer på dugnad under fest i Kvam  

bygdahus 26. desember. Arbeidet vil bestå i billettsalg, servering, rydding etc.  

Vedtak (enstemmig): 

Kvam IL takker nei til denne forespørselen  

 
Kvam IL har mottatt varsel fra advokatfirmaet Harris (representant for Opplysningsvesenets fond).  

Advokatfirmaet varsler om økning av festavgift for tomta til Kvamhytta, fra kr 1.200,- pr år, til kr 8.700,- pr.  

år. 

Vedtak (enstemmig): 

Kvam IL kontakter advokatfirmaet Harris for å sjekke muligheter for kjøp av tomta, eventuelt å få redusert  

den varslede økningen av festeavgift.  

 
Daglig leder orienterte kort om tanker rundt et framtidig arrangement med Kvamshallen som base.  

 

 
Styremøte ble hevet kl 23.15 

 

Neste styremøte er 5. januar 2012, kl 20.00. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


