
Kvam Idrettslag 

4. desember 2019 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp  

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset), tirsdag 3. desember, kl. 19.00.  

 

Sak 44/19 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 29.10.2019.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 45/19  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. Daglig leder sender ut oppdatert regnskapsrapport sammen med 

styremøteinnkallinger framover. 

 

Sak 46/19  Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla» 

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla».  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 47/19  Framtidig organisering av KIL/FR  

Styret gikk gjennom daglig leder sitt diskusjonsgrunnlag. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok minimumsantall for valg på årsmøte i gruppene framover; 

• Hovedstyret, leder, nestleder og gruppeledere, 7 personer 

• Allidrett, 2 medlemmer 

• Håndball, 3 medlemmer 

• Fotball, 4 medlemmer 

• Ski- og sykkel, 4 medlemmer 

• Folkehelse, 3 medlemmer 

• Representanter til årsmøtet i Nord-Fron idrettsråd, 2 medlemmer 

• Representanter til årsmøtet i Kvam bygdahus, 2 medlemmer 

• Kontrollutvalg, 2 medlemmer + 1 vara 

• Representanter til løypelaget for Kvamsfjellet, 1 medlem (leder av ski- og sykkelgruppa) + 1 vara 

• Ting og møter i organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett: 

o Årsmøtet har gitt styret fullmakt til å utnevne representanter 

• Valgkomite, leder, 2 medlemmer + 1 vara, 4 personer 

 



Daglig leder ber alle aktivitetsgrupper om tilbakemelding for ønske om organisering av treninger/trenere 

innen 7. januar 2020.  

Daglig leder lager forslag til spørreskjema som skal sendes ut elektronisk til alle medlemmer. Styret vedtar 

endelig spørreskjema på neste styremøte 7. januar 2020. 

 

Sak 48/19  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Siste aktivitet i 2019 er 4. desember. 

• Håndball 

o Håndballkretsen er bekymret for utviklingen av antall lag i Gudbrandsdalen. 

o Det vurderes en «uformell» serie for senior damer i regi av håndballkretsen. 

o Krise med dommere i kretsen. Alle lag må ha minst en «dommer 1-kurs». Bot til de lag 

som ikke stiller med dommer. 

o Liten rekruttering av trenere. 

• Fotball 

o A-lag bli ikke meldt på, for få spillere. 

• Ski- og sykkel 

o Skisamling på Gålå kommende helg, 5 fra Kvam påmeldt. 

o Skileikkurs 16. desember på Gålå i regi av Skikretsen. 

• Folkehelse 

o Ikke tilstede 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 49/19  Vedta ny lovnorm 

Vedtak: 

Styret vedtok ny lovnorm. Daglig leder informerer valgkomitéen om endringer og legger oppdatert lovnorm 

på nettsiden. 

 
Sak 50/19  Orienteringssaker  

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 51/19  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2020  

Vedtak: 

Årsmøtet legges til torsdag 19. mars 2020, kl 19.00. 

 

Styremøter legges til følgende dager kl. 19.00: 

• Tirsdag 7. januar 2020  

• Tirsdag 10. mars 2020 

• Tirsdag 21. april 2020  

• Tirsdag 2. juni 2020  

• Tirsdag 15. september 2020  

• Tirsdag 27. oktober 2020  

• Tirsdag 1. desember 2020  

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 21.35 

Neste styremøte er tirsdag 7. januar 2020, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


