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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 2. november kl 20.00. 

 

Sak 30/10 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 21.09.2010. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 31/10  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 32/10  Framdrift og økonomisk oversikt Kvamshallen, samt framtidig drift av hallen. 

Daglig leder orienterte om framdriften og økonomien i prosjektet.  

Komiteene for åpningsseanse og retningslinjer for bruk av hallen orienterte om arbeidet som er utført hittil. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 33/10  Lysløype på Kvamsfjellet  

Styreleder orienterte om framdriften i arbeidet med lysløype på Kvamsfjellet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 34/10  Spørsmål fra Turløypelaget  

Daglig leder orienterte om hva som skjer i forhold til forespørselen fra Turløypelaget. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 35/10  Furusjøen Rundt-trippelen  

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

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 36/10  Trimrom i kjelleren på klubbhuset  

Daglig leder orienterte om arbeidet med å sette i stand trimrom i kjelleren på klubbhuset. Styret tok en kort 

befaring og så på fasilitetene. 

Arbeidet med å sette rommet i stand beløper seg til ca kr 20.000,-. I tillegg vil vi få økte driftskostnader i 

form av økt strømforbruk og vedlikehold av lokalet og utstyret. Etter hvert kan det også suppleres med mer 

utstyr, f. eks. spinningssykler. 

Daglig leder foreslo at det innføres et årskort til kr 1.000,- pr. person som ønsker å bruke trimrommet i 

privat regi for å kunne forsvare de økte utgiftene, mens det blir kostnadsfri bruk for gruppene våre som 

ønsker rommet til fellesøkter etter oppsatt plan. 



 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen og vedtok innføring av 18 års aldersgrense ved egentrening. Gruppene 

benytter rommet fritt til fellestreninger etter oppsatt plan. Enkeltpersoner benytter trimrommet fritt ut 2010 

for å sjekke ut interessen for rommet. Det arbeides for å få tak i spinningsykler for å gi et bedre tilbud. 

Styret tar opp saken til ny behandling i 2011. 

 

Sak 37/10  Eventuelt  

Ola spurte om det er delt ut mange ”G-Sport kort”. Det er hittil delt ut ca 135 kort som dekker i overkant av 

300 medlemmer. Totalt har Kvam IL 751 medlemmer. Det legges opp til at den største mengden med kort 

deles ut ved neste kontingentinnsamling. 

 

 

Møtet ble hevet kl 22.15. 

 

Neste styremøte er 7. desember. 

 

Ole-Petter (ref) 


