
 

 

Kvam Idrettslag 

 

21. oktober 2009.  

Tilstede  

 Olav Røssum (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

  Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Allidrett v. Heidi Evjenth Holen 

 Skigruppa v. Lisa Rustli, gikk kl 21.00 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

Forfall 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Aspeslåen  

 

Ikke møtt 

 Stedfortreder Fotballgruppa, Jan Tore Kamp 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 20. oktober, kl. 20.00. 

 

Sak 39/09 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 08.09.2009 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 40/09  Informasjon om den kommende jubileumsfesten 

Kort orientering ved styreleder på vegne av Ingvild. 

Det meste er i rute. Siste møte i komiteen er mandag 26.10.  

Dersom noen grupper vil markere noe under festen så er det åpent for dette. Gruppene må gi beskjed til 

Ingvild innen mandag 26.10. Komiteen ber styremedlemmene om å hjelpe til å pynte fredag kveld før festen. 

Daglig leder sender ut SMS til så mange som mulig med påminnelse om å melde seg på festen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 41/09  Furusjøen Rundt 

Daglig leder orienterte om arbeidet med å lansere Furusjøen Rundt som ”trippel”.  

Styreleder foreslo at organisasjonen bygges opp med kun Kvam IL som eier av Furusjøen Rundt og at 

bedriftene går inn med sponsorater.  Videre foreslo han å styre unna selskapsformen ”Stiftelse”. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 42/09  Ny avtale med utstyrsleverandør  

Daglig leder orienterte kort om tilbudsinnhenting for å få på plass avtale med utstyrsleverandør fra 

01.01.2010. Tilbudsforespørsel er sendt til G-Sport Vinstra og MX-Sport Vinstra. I tillegg har vi fått tilbud 

fra flere nettleverandører. 

Daglig leder legger fram tilbudene så raskt de er på plass slik at styret, gruppene og medlemmene kan se 

gjennom de før styremøtet i desember. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 43/09  Utgivelse av heftet Kvamværsuttrykk og -historier  

Heftet er klart for trykk. Meningen er et opplag på 2.000 eksemplarer. Kvam IL får alt overskudd av salget 

fram til 01.01.2010. Restopplaget selges ut fra Vertshuset Sinclair etter den tid. Vår store oppgave blir å få 

til et effektivt salgsopplegg, både i Kvam og i dalen ellers. 

Guro kom med forslag på tittel: ”Men læll da gut”.  

 

Vedtak (enstemmig): 



Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 44/09  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 45/09  Rullering av spillemiddelsøknad for lysløype på Kvamsfjellet  

Daglig leder foreslo at spillemiddelsøknaden for lysløypa på Kvamsfjellet opprettholdes. Søknaden til 

redskapshus går ut.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 46/09  Eventuelt  

Guro foreslo at det innhentes politiattester fra alle nye trenere/ledere. 

Daglig leder leverer ut skjemaer til gruppelederne som samler inn fra sine nye trenere/ledere. 

 

 Daglig leder spurte styreleder om laget kan forvente mer støtte til hall fra Nord-Fron kommune i forbindelse 

med nytt budsjett. Dette vet ingen før budsjettet blir vedtatt. Styreleder foreslo videre at Kvam IL gir 

innspill på hvordan kommunen ser for seg støtte til drift av andre anlegg i kommunene dersom Kåja blir 

driftet av kommunen. 

 

-------------------- 

 

Møtet ble hevet kl 22.40 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


