
 

Kvam Idrettslag 

23. oktober 2012 

Tilstede 

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Ski- og sykkelgruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 Laila Stormorken (valgkomite) deltok på sak 47/12 

 Bente Davidhaugen (valgkomite) deltok på sak 47/12 

 Knut Håvard Meldal (fotball) deltok på sak 48/12 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 23. oktober kl 20.00. 

 

Sak 47/12  Igangsetting av valgkomiteen 

Daglig leder sendte 12.10.2012 ut informasjon til leder i valgkomiteen vedrørende valg på kommende 

årsmøtet. Jfr. KIL sine retningslinjer, ble valgkomiteen invitert til styremøte for å kunne ta opp spørsmål og 

ønsker til sitt arbeide. Valgkomiteen starter med møter tirsdag 30.10.12.  

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte. Ski- og sykkelgruppa spiller inn sitt 

forslag om turorienteringa skal tilhøre Folkehelsegruppa fra 2013 før innkallingsfristen til neste styremøte. 

Styret må ta stilling på neste styremøte om Folkehelsegruppa skal velges på årsmøtet. Valgkomiteen spør 

gruppelederne/gruppene om innspill/ønsker før de spør personer om verv. 

 

Sak 48/12 ”Gruppeevaluering 2” – jfr. sak 22/12 og 23/12  

Andre av to årlige møter der gruppene evaluerer arbeidet sitt.  

Tema: ”Tanker om sesongen som har gått, og innspill til sesongen som starter.”  

 

Vedtak (enstemmig): 

Oppsummering:  

Ski- og sykkel, gode tilbakemeldinger på årets sykkeltreninger. Ønske om å fortsette treninger utover  

høsten. Treningene blir tatt opp igjen til våren. ”Mot Rondane” blir siste helga i mai 2013.   

Ny sesong for ski er i gang med barmarkstreninger. Mellom 20-30 personer deltar så langt. Gruppa arbeider  

med en plan for hele sesongen som skal sendes ut i løpet av november. Her vil alle datoer for renn og 

treninger stå.  

Gruppa vurderer å snu traseen for vinterens karusellrenn, for å unngå trafikken ved klubbhus og hallen.  

Anne Lise Haadem spurte om hvem som tar ansvaret for å melde på utøvere på kretsrenn/renn utenfor 

Kvam. Gruppa sørger for fellesinformasjon og påmelding på kretsrenn. Det samme gjelder for deltakelse i 

Fron Ski, Ole Kristian Rudland har ansvaret for overgangen til Fron Ski.  

Anne Lise Haadem foreslo at skigruppa tar i bruk speakeranlegget under karusellrenn for å lage mer liv og 

røre. Lisa tar med dette innspillet til gruppa. 

 

Håndball, sesongstart i disse dager. 

Trener tirsdager i Vinstrahallen og fredager i bygdahuset. 

Kvam har påmeldt 7 lag i seriespill. 

De eldste lagene våre er i gang med serien allerede, og har alle hatt kamper i helga.  

Gutter 10 vant sine kamper suverent i uke 43, mens jenter 11 fikk ett tap og to seire. Jenter 10 debuterte på 

stor bane og hadde en god utvikling utover dagen. Etter to tap vant de sin siste kamp for dagen. Jenter 12 

startet sesongen sist helg der de tapte første kampen. I dag spilte jentene en solid kamp i Vågå og vant! 

Morosamt at Kvam har så mange gode og ivrige håndballspillere.  

I uke 44 starter de yngste som spiller i Isbjørnserien, barnehåndball på liten bane. Da er det flere som spiller 

sin første håndballkamp.  

Gruppa oppfordrer foreldre, besteforeldre, venner og andre til å møte opp på kampene våre utover sesongen! 



Ola Aspeslåen etterlyste premiering i håndball på lik linje som fotball. Dette kan gruppa velge å 

implementere i sine retningslinjer. 

 

Allidrett, har gjennomført Snipp-Snapp-Snute under Furusjøen Rundt-rittet og løpet etter siste 

evalueringsmøte.  

Etter skolestart i høst ble det sendt ut informasjonsskriv med påmelding for kommende sesong. Svømming  

er flyttet en halvtime fram. Det deltok 5 personer på livredderkurs, og det ble påmeldt 44 barn på allidrett.  

2008 deltar 9 av 12 barn. 

2007 deltar 8 av 11 barn. 

2006 deltar 12 av 14 barn. 

2005 deltar 15 av 16 barn. 

2004 deltar 1, her velger mange andre idretter.  

Gruppa har hatt møte med 11 instruktører og laget aktivitetsplan for sesongen. Nettsiden er brukt aktivt til å  

legge ut informasjon. Anne Lise har laget oversikt over nøkkelkort, med tanke på de som eventuelt tar over  

Allidretten senere. Det planlegges eget avslutningsopplegg før jul. 

 

Fotball. Knut Håvard Meldal og Ola Stormorken deltok. Trenere er på plass for de fleste lagene til neste  

sesong. Mangler pr i dag for G/J 6 år. Sesongen er avsluttet for alle lagene i år. Det arbeides med en ny  

sportsplan for fotballgruppa. Denne er viktig for at den enkelte skal vite hva de skal gjøre av arbeid i gruppa.  

Det må avklares tidlig vedrørende hvilke aldersgrupper skal delta på Grueturneringen. Sportsplanen bør  

inneholde maks antall turneringer lag skal delta på. 

Dommersituasjonen har vært bra på kamper i yngres avdeling. Det skal gjennomføres en egen avslutning for  

dommerne. Det er to 15 år gamle dommere som fotballgruppa håper vil delta på rekruttdommerkurs. Anne  

Lise Haadem etterlyste Kampverter på hjemmekamper i yngres avdeling. Disse kan også sørge for at 

dommerne blir ivaretatt. Det er ønske om å få gjennomført trener- og laglederkurs i klubbens regi. Spesielt 

laglederkurs kan gjennomføres internt i klubben. 

FF2010 har hatt 30 spillere med som bor i Kvam, 37 spillere som er medlemmer av Kvam IL. I J13 har det  

deltatt tre-fire jenter, 7`er samarbeid med Vinstra. Samarbeidet med Vinstra gjelder også for J14-laget, men 

her har ingen fra Kvam deltatt.  

J16/senior damer har vært samme treningsgruppe og omtrent samme lag. Totalt deltok 5 jenter fra Kvam IL  

på disse to lagene.  

G13 deltok med fire lag i serie, hvorav et i 1. div og de tre andre i 2. div. Sju gutter fra Kvam IL deltok, 

samt to fra G12 som hospiterte opp. 

G14 deltok det tre spillere fra Kvam IL. Alle G13 spillerne fra Kvam har også spilt for G14.  

G16 deltok det åtte spillere fra Kvam IL. To lag i høstsesongen. Det var et 7`er lag i tillegg i vårsesongen.  

G19 deltok det 10 spillere som står i Kvam IL. De stilte to lag i seriespill. 9 av 10 juniorspillere spilte også  

for A-laget i løpet av sesongen. 

A-laget til Kvam ble nr to i 5. div, og brukte totalt 29 spillere gjennom året. 

BDO-cup ble gjennomført med 18 lag. 

Det må arbeides med egne turneringer i Kvamshallen til våren. 

 
Sak 49/12 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 11.09.2012.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 50/12  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 51/12  Sportsplan fotball, økt satsing 

På oppdrag av fotballgruppa, har daglig leder laget et diskusjonsgrunnlag for Sportsplan for de kommende 

årene. Daglig leder la fram diskusjonsgrunnlaget for en Sportsplan for Fotball, og innstilte på at 

fotballgruppa lager ferdig et forslag som vedtas av styret på neste styremøte.     

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok innstillingen. Utkastet til Sportsplan sendes ut til styret og fotballgruppa for videre arbeid. 



 

Sak 52/12  Ansettelse av trener- og støtteapparat for seniorlaget fotball 

Ola Stormorken la fram hva som har skjedd rundt A-lagssatsinga siden forrige styremøte. Det arbeides 

fortsatt med trener og støtteapparat. Fotballgruppa ba styret om økonomisk ramme for å få dette på plass.     

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å gi fotballgruppa fullmakt til å arbeide fram avtaler med trener og støtteapparat. Forslag til 

avtaler må vedtas av styret før de signeres.  

 

Sak 53/12  Tilbud fra advokatkontoret Harris om avtale for lysløype på fjellet 

Advokatkontoret Harris forvalter tomtene til Opplysningsvesenets fond.  

Harris har sendt oss nytt forslag til avtale, som er sendt videre til kommune og fylkeskommune for 

forhåndsgodkjenning. Kvam IL må selv vedta om avtalen er i tråd med lagets ønske før vi kan sende en 

formell søknad om spillemidler. Avtaleforslaget går over 30 år, mens kravet for spillemidler er 40 år. Dette 

kan fravikes dersom vi får dispensasjon fra fylke/departement. Videre inneholder avtaleforslaget noen 

punkter som kan være av vesentlig betydning for Kvam IL.  

• Punkt 4. Leie pr år  

• Punkt 5. Avtaletid  

• Punkt 6. Panterett 

• Punkt 8.6. Oppsigelse 

• Punkt 9.5. Flytting/omlegging 

Oppland fylkeskommune skal gi oss tilbakemelding på om avtalen kan godkjennes, evt. gjennom en 

dispensasjon fra departementet. Daglig leder mener det er noen punkter som er vanskelig å gi innstilling til, 

spesielt punktene om eventuell omlegging ved utbygging av hyttefelt, og at avtalen må reforhandles hvert 5. 

år. Samtidig har vi erfaring for at ny kontakt med Harris kan føre til ny og lang ventetid. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at dispensasjonssaken må avklares, 30 år kontra 40 års avtaletid. Videre at punkt 9.5. om 

flytting/omlegging må omarbeides til at grunneier må koste eventuell fremtidig omlegging. Det må også på 

plass avtale med den andre grunneieren. 

 

Sak 54/12  Ønsker om utvikling av Idrettsparken 

Ski- og sykkelgruppa har kommet med ønske om skileikbakke i Kvam Idrettspark. Samtidig har daglig leder 

mottatt ønske fra andre om BMX-bane (muntlig ønske pr. i dag). Tidligere har vi ønske om skøyteis, forslag 

om ”Tarzan-park” (sak 37/12), og et flere år gammelt forslag om mulig ”Fotballgolf”.  

Kvam IL venter på at Nord-Fron kommune skal gjennomføre dreneringsarbeider i parken og pynting av 

området som er synlig fra Kvam barnehage. Så skal vi pynte opp rundt Kvamshallen.   

Det er mange gode ønsker å ta stilling til. Det er ønsker som fører til fysiske endringer i Idrettsparken, og 

kostnader vi må ha kontroll på. Styret har tidligere vedtatt at laget må planlegge Idrettsparkens utvikling i en 

helhetlig plan.  

Daglig leder innstilte på at styret setter ned en arbeidsgruppe som får mandat om å lage en helhetlig 

utviklingsplan for Kvam Idrettspark, og at gruppa legger fram sitt forslag for styret for videre behandling. 

En større endrings/utviklingsplan bør i sin tur vedtas av årsmøtet i idrettslaget, basert på innhold og budsjett. 
 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å sette ned en arbeidsgruppe som lager en helhetlig plan. Gruppa får ansvar for å hente inn 

ideer fra ”hele bygda”, og legge fram et endelig forslag. Gruppa består av to personer fra Ski- og 

sykkelgruppa, en fra Allidrettsgruppa og styremedlem Ingvild Selfors. Frist for presentasjon av plan til 

styret settes til 1. oktober 2013.  

Ski- og sykkelgruppa får ansvar for å hente inn tilbud fra entreprenør på ferdigstillelse av skileikbakke. 

Kostnadsoverslag skal vedtas av styret før iverksettelse av arbeid.        

 

Sak 55/12 Orienteringssaker 

Røde Kors snøscooter 

Kvam IL har fått svar fra Nord-Fron Røde Kors Hjelpekorps på endringsforslagene vi sendte på 

avtaleforslaget deres. Prisen er nå kr 8.500,- pr. år. Nytt avtaleutkast ble lagt fram under styremøtet. 

 

Søknad om prosjektstøtte sendt offentlige instanser og næringslivet 

Vi har tidligere søkt om støtte fra Gjensidigestiftelsen til prosjektarbeid for Furusjøen Rundt-trippelen og 

oppbygging av et nytt arrangement i Kvamshallen. Den 28.09.2012 ble det gjennomført presentasjonsmøte 

med ordfører og næringssjef Nord-Fron kommune (NFK), to representanter fra Regionrådet for Midt-

Gudbrandsdal (RMG), daglig leder Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og fire representanter fra 



næringslivet. Møtet ga oss mange nyttige innspill. Søknaden ble justert i henhold til tilbakemeldingene fra 

møtedeltakerne, og det er nå søkt om prosjektstøtte fra NFK, RGM, samt de tre største bedriftsaktørene i vår 

region. 

 

Furusjøen Rundt-rennet – fornyet seedingsstatus til Birkebeinerrennet 

Furusjøen Rundt-rennet (FR) har fått fornyet seedingsstatus til vinteren Birkebeinerrenn. FR-trippelen 

arrangeres følgende datoer i 2013: FR-rennet 16.02.13, FR-rittet 10.08.13 og FR-løpet 07.09.13. 

 

Fornyelse av avtaler 

Daglig leder orienterte om arbeidet med fornyelse av avtaler med sportsbutikk og finansinstitusjon. Dagens 

avtaler med G-Sport Vinstra og SpareBank 1 Gudbrandsdal går ut ved årsskifte.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 56/12  Eventuelt  

O.R. Ødegården bakeri har spurt om Kvam IL ønsker samarbeidsavtale ved salg av et nytt brød.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Kvam IL er interessert i dette, og avtale kan utarbeides 

 

Daglig leder orienterte om arbeid med ny Klubbavis. Her tas det med informasjon om den helhetlig plan om 

arbeid i Idrettsparken, slik at ideer og ønsker kan sendes inn. 

 

Daglig leder orienterte om spillemiddelsøknaden vi har hatt inne i lang tid vedrørende rehabilitering av 

fotballbane. Søknaden opprettholdes innen søknadsfristen i november. 

 

Møtet ble avsluttet kl 23.15 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 

 


