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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 24. juni, kl. 20.00. 

 

 

Sak 29/08 Fellesmøte Kvam IL og FAU ved Kvam skole. 

Framdrift Kvamhytta. 

Olav orienterte kort om hva som har skjedd i saken fram til årsmøte i Kvam IL. 

Det ble diskutert ulike ordlyder på punkt 4, 5 og 8 i forhold til hva Kvam IL vedtok under sitt årsmøte i 

februar 2008.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Ole-Petter fikk i oppdrag å sjekke ut punkt 8 i avtala med Norges Idrettsforbund (NIF). I Basis-lovnorm for 

idrettslag står det i §18: I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller 

formål godkjent av Idrettsstyret. 

Både Kvam IL og FAU v/Kvam skole ønsker å sikre at hytta overdras til foreldrerådet ved eventuelt opphør. 

 

Svar: Ole-Petter ble henvist til Oppland Idrettskrets fra NIF vedrørende denne problemstillingen da det er 

kretsene som har tatt over dette ansvaret.  

I følge Asbjørn Espeseth i Oppland Idrettskrets vil en avtale inngått mellom Kvam IL og FAU v/skole være 

juridisk gjeldende og måtte bli hensyntatt ved en evt. framtidig nedleggelse av Kvam IL.  Ole-Petter har 

bedt om å få dette bekreftet skriftlig fra Oppland Idrettskrets. 

 

Forslag til avtale: 

 

1. Foreldrerådet ved Kvam skule gir med dette sin del av Kvamhytta, gnr. 324, bnr. 6 fnr. 1 i Nord-Fron 

kommune, til Kvam idrettslag vederlagsfritt. 

 

2. Overdraginga omfattar både fast eigedom og lausøre. 

 

3. Foreldrerådet ved Kvam skule har etter dette ingen økonomiske rettar eller økonomiske plikter knytt til 

Kvamhytta, med unntak av pkt. 4 nedanfor. 

 

4. Foreldrerådet ved Kvam skule har rett til å bruke Kvamhytta gratis i inntil seks (6) veker pr år. Dette 

gjeld bruk for elevar ved Kvam skule i samband med undervisinga. 

 

5. Ved framtidig sal av hytta, har foreldrerådet ved Kvam skule forkjøpsrett til hytta. Verdien på 

forkjøpsretten blir fastsett etter takst. 

 

6. Avtala gjeld frå dags dato. 

 

7. Avtala skal tinglysast. Kostnader ved tinglysing skal belastast Kvam idrettslag. 

 

8. Ved eventuelt opphør av Kvam idrettslag tilfaller Kvamhytta foreldrerådet ved Kvam skule. 

 



Styret fekk fullmakt til å bruke juridisk bistand til å sikre at verdiane til hytta blir i bygda ved eventuell 

nedlegging av Kvam IL, jfr punkt 8. 

 

Kvam IL legg avtala fram for foreldrerådet ved Kvam skule når den er heilt klar. 

 

 

Sak 30/08 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 27.05.2008 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 31/08  Arbeid med plasthall 

Daglig leder orienterte om arbeidet som er gjort siden siste styremøte mot å få til en plasthall i Kvam 

Idrettspark, og de videre planene framover. 

Kommunestyret sitt vedtak om fri halleie til alle under 18 år vil gi store utslag i driften som må drøftes med 

Nord-Fron kommune. 

 

Hva er gjort siden siste styremøte: 

5. juni 08 søknad behandlet i HOK med innstilling på kr 150.000,- i driftsstøtte i 10 år. Vedtaket i HOK 

sa driftsstøtte på kr 200.000,- i 20 år. 

10. juni søknaden behandlet i formannskapet. Vedtak på kr 1.000.000,- i direkte støtte, samt at 

eventuell driftsstøtte ses opp mot en eventuell opprustningssak av Kåja. 

11. juni Hallen reservert til august etter samtale med Helge Hjertholm i Malthus AS. 

12. juni Startet med å kartlegge potensielle bidragsytere. 

16. juni Startet innhenting av uttalelser om hallen fra naboene til Idrettsparken. 

18. juni Kontaktet Fjøssystemer vedrørende pris/tilbud på permanent hall. Får pris både på 30 x 45 m 

og 36 x 50 m. 

19. juni Søknaden behandlet i kommunestyret. Vedtak på kr 1.000.000,- i direkte støtte. Krav om fri 

halleie til de under 18 år. Foreløpig ingen driftsstøtte. 

20. juni Samtale med Scansis v/Harald vedrørende kunstgressdekke. Mottar tilbud fra de. Ny samtale 

med PST Sport v/Tony for å få tilbud på flere alternative underlag for å kunne sjekke prisnivå 

og kvalitet. Samtale med Syntec v/Øystein for å få tilbud på kunstgress fra de (Syntec er blant 

de aller største leverandørene; Brumunddal, Lom etc). Mottatt tilbud på kunstgress fra Syntec. 

23. juni Mottatt reklame fra Plamek AS (nå under Hallmaker AS) for plast- og stålhaller fra Robert 

Jensvoll. 

Pratet med Øystein hos Plamek som gir oss tilbud på ny plasthall (både isolert og uisolert) på 

30 x 45 m og 30 x 50 m. 

Pratet med Arve Omdal i Hallmaker AS (Stålhaller) som gir oss tilbud på stålhall (isolert og 

uisolert) på 30 x 45 m, samt en større. 

Pratet med Asker videregående skole vedrørende deres erfaring med slik plasthall. Akershus 

fylkeskommune som er leietaker, hallen/duken like fin som ny (4-5 år gammel). Godt isolert, 

fyres med elektrisitet. Svært mye utleie. 

24. juni Mottatt ca pris fra Fjøssyemter,  kr 2.200.000,- ”oppå betongen”.  

Krever betongfundament. Dette er en uisolert hall med stålplater på vegg/tak, limtreåser og 

stålkonstruksjon. Får detaljerte priser senere. 

 Kontaktet av Hallmaker vedrørende stålhall. Mottatt tilbud både fra Øystein i Hallmaker 

Plamek og Jan i Hallmaker-konsernet. 

Isolert hall på 30 x 45 m  kr 2.490.000,- + 

 

Vedtak (enstemmig): 

Kvam IL må bruke nødvendig tid i prosessen for å treffe de riktige beslutningene. Vi arbeider derfor nå med 

sikte på at hallen kommer på plass i 2009 

Ole-Petter arbeider videre med å kvalitetssikre de ulike tilbudene. Fokus framover blir å velge riktig hall i 

forhold til behov. Andre leverandører enn Malthus kan bli aktuelle. Ole-Petter spør ingeniør Helge Næprud 

om bistand i arbeidet, samt styremedlem Ola Aspeslåen. 

Ole-Petter kontakter administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune der vi gir beskjed om at vi vurderer flere 

alternativer, både pga pris, estetikk og muligheter for mer miljøvennlig oppvarming. Vi ber om avklaring på 

hvordan vi skal tolke vedtaket om fri halleie til de under 18 år, samtidig som vi synliggjør hva dette betyr i 

forventet driftstilskudd fra kommunen. 

 

Sak 32/08  Countryfestivalen 2008 

Daglig leder orienterte kort om status i forberedelsene. Merk: Det blir møte med alle vaktansvarlige mandag 

30. juni. 

 

Vedtak (enstemmig): 



Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 33/08  Oppføring av redskapshus  

Daglig leder orienterte om arbeidet som er gjort i forhold til nytt redskapshus. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Det søkes om spillemidler til oppføring av nytt redskapshus. Oppføringen kan derfor drøye til 2009 slik at vi 

må finne alternative lagringsplasser for vårt utstyr gjennom kommende vinter. 

 

Sak 34/08  Økonomiske retningslinjer for utøvere  

Daglig leder orienterte om arbeidet med nye retningsliner og la fram ulike punkter som forslag til nye 

økonomiske retningslinjer for utøvere/trenere/ledere i Kvam IL. Gruppelederne tar med seg innspillene til 

sine grupper og kommer med tilbakemeldinger innen 1. september. 

Merk: Forslaget er kun ment som innspill til debatt og ikke en ferdig innstilling til nye retningslinjer. Daglig 

leder ønsker at gruppene kommer med de endringer og forslag de måtte ønske. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

Vedlagt følger innspillet fra daglig leder. Dette er noe endret etter tilbakemeldinger/ønsker under styremøtet. 

 

Sak 35/08  Økonomi  

Daglig leder orienterte om laget sin økonomiske status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 36/08  Eventuelt  

Drift av Vinstra kino. Kvam IL har fått tilbud om å drifte Vinstra Kino for sesongen 2008/2009. Dette 

krever 3-4 personer i arbeid under hver kinoframvisning i perioden. Forventet inntekt kr 42.-50.000,-. 

Vedtak (enstemmig): 

Kvam IL takker nei til drift av Vinstra Kino og gir muligheten videre til neste lag på lista. 

 

Kombinert leder-/trenertreff og styremøte på Rondablikk til høsten.  

Vedtak (enstemmig): 

Ole-Petter arbeider videre med treffet. Forslag på å hente inn Dag Opjordsmoen som foreleser. 

 

Allidrett v/Anja spurte om mer tilpasset treningsutstyr til barn i bygdahuset. Førstehjelpsutstyr ble også 

etterlyst. 

Vedtak (enstemmig): 

Anja utarbeider ei ønskeliste til nytt utstyr. Daglig leder tar denne videre med Kvam bygdahus, Kvam skole 

og Kvam barnehage om muligheten for felles innkjøp da alle vil ha glede av dette utstyret. 

Førstehjelpsutstyr etterlyses via styret i Kvam bygdahus. 

 

Olav orienterte om at arbeidet med lysløype på Kvamsfjellet nå skyter fart igjen etter at ny reguleringsplan 

ble vedtatt sist uke. Olav deltar fra styret i Kvam IL i en arbeidsgruppe som skal se på framdriften i arbeidet. 

 

Ingvild tok opp gjennomføringen av sist ukes fotballskole. Tilbakemeldinger på at siste økt ble for lang for 

de aller minste, samt at den avsluttende kampen mellom instruktører og deltakerne bør vurderes 

endret/sløyfet da de minste ikke blir engasjert. Innspillene tas med i det videre arbeidet til Fotballgruppa. 

 

 

 

Minner om høstens styremøter som er planlagt til: 

o 16.09.08 kl 20.00 i klubbhuset 

o 01.11.08 kl 12.00 på Rondablikk (leder-/trenersamling) med lunsj og middag. 

o 09.12.08 kl 20.00 i klubbhuset 

 

 

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

 

 

Møtet ble hevet kl 23.40 

 

Ole-Petter Brendstuen 

(ref) 


