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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 21. september kl 20.00. 

 

Sak 23/10 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 11.08.2010. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 24/10  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 25/10  Økonomiske retningslinjer for utøvere i Kvam IL 

Daglig leder gikk gjennom forslaget til revidering avøkonomiske retningslinjer.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok det justerte forslaget, med mindre endringer, til økonomiske retningslinjer for utøvere med 

virkning fra 1. oktober 2010. De reviderte retningslinjene er vedlagt referatet. 

 

Sak 26/10  Framdrift og økonomisk oversikt Kvamshallen, samt framtidig drift av hallen. 

Daglig leder orienterte om framdriften og økonomien i prosjektet.  

Styreleder foreslo at styret setter ned en komité som arbeider med åpningsseanse når hallen er klar til bruk 

og en komité som arbeider med premisser for bruk av Kvamshallen, slik at dette er på plass i god tid før 

åpning. Hvordan skal hallen brukes/disponeres og betingelser for bruken?  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

Styret satte ned følgende komité for planlegging av ”åpningsseremoni” i Kvamshallen: Hilde Thorkildsen, 

Kathrine Tungen og Laila Stormorken.  

Styret satte ned følgende komité for planlegging avbruk/betingelser i Kvamshallen: Guro Selfors Lund, 

Ingvild Selfors og Knut Håvard Meldal. Daglig leder skaffer til veie referanser fra andre tilsvarende 

idrettsanlegg og oversender komiteen til deres oppstart. 

Frist for fremleggelse av forslag fra komiteene ble satt til 1. desember 2010.  

 

Sak 27/10  Lysløype på Kvamsfjellet  

Styreleder la fram prosjektgruppa sin tilråding av trase for lysløype på Kvamsfjellet. Etter orienteringa ba 

han om at skigruppa gir sin tilbakemelding om valg av trase på sitt første gruppemøte. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Daglig leder sjekker med Forestia om lagring av lysmaster fra Mesta. Lisa  

tar med tilrådingen til skigruppa sitt neste gruppemøte. 

 

Sak 28/10  Spørsmål fra Turløypelaget  

Daglig leder orienterte om brev fra Turløypelaget på Kvamsfjellet. I brevet er det skissert utfordringer til 

Kvam IL som styret må ta stilling til. Brevet er vedlagt møteinnkallingen. 

 



Vedtak (enstemmig): 

Styret ba om å få vite helt konkret hva Turløypelaget ønsker at Kvam IL skal bidra med. Svaret fra  

Turløypelaget sendes til styremedlemmene via e-post for behandling.  

 

Sak 29/10  Furusjøen Rundt-trippelen  

Daglig leder orienterte om arbeidet som skjer rundt satsingen på Furusjøen Rundt-trippelen. 

Lillehammer Kunnskapspark (LK) ønsker å gjennomføre en forstudie av trippelarrangementet. Dette skal i 

så fall gjøres gjennom støtte fra Innovasjon Norge. Daglig leder ba om godkjennelse fra styret i at arbeidet 

LK ønsker å gjennomføre kan iverksettes. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen, og ga klarsignal til at LK kan gjennomføre forstudie av Furusjøen Rundt-

trippelen basert på støtte fra Innovasjon Norge. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

• Vedtak om revidering av økonomiske retningslinjer for utøvere 

 

Møtet ble hevet kl 22.55 
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