
 

Kvam Idrettslag 

4. desember 2012 

Tilstede  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem), kl 20.40 

 Fotballgruppa v. Ola Stormorken  

 Allidrett v. Anne Lise Haadem 

 Ski- og sykkelgruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Forfall: 

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 4. desember kl 20.00. 

 

Sak 57/12 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 23.10.2012.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 58/12  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 59/12  Fornyelse av avtale med leverandør av sportsutstyr 

Daglig leder orienterer om arbeidet med fornyelse av avtale med sportsbutikk.  

Daglig leder mente det var viktig at det kommer på plass en tilleggsavtale om leveranser til Furusjøen 

Rundt-trippelen. G-Sport Vinstra har søkt G-Sport sentralt om ekstra bidrag til en slik satsing, i tillegg til 

bidrag fra G-Sport Vinstra, Ringebu og Otta. Det er forespeilet et svar på søknaden fra G-Sport rundt 

årsskifte.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å utsette valg av leverandør til vi får komplett tilbud for Kvam IL og Furusjøen Rundt-

trippelen.  

 

Sak 60/12  Ansettelse av trener- og støtteapparat for seniorlaget fotball 

I sak 52/12 ga styret fullmakt til Fotballgruppa om å arbeide med ansettelse av trener- og støtteapparatet for 

seniorlaget sesongen 2013.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret protokollerte ansettelse av trener og støtteapparat for seniorlaget i fotball.  

 

Sak 61/12  Årsmøte 2012 

Daglig leder og Ski- og sykkelgruppa mente det er fornuftig at Turorienteringa flyttes til Folkehelsegruppa. 

Videre at Folkehelsegruppa inngår som ny gruppe fra kommende årsmøte, og at leder av gruppa velges inn i 

styret i Kvam IL på lik linje med øvrige gruppeledere. Daglig leder foreslo også at den innarbeidede 

Voksentrimmen inngår i Folkehelsegruppa. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å foreslå for årsmøtet at Turorienteringen og Voksentrimmen blir en del av Folkehelsegruppa. 

Videre at Folkehelsegruppa velges på kommende årsmøte og at leder av gruppa går inn i styret i Kvam IL.  

 

 

 



Sak 62/12  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2013  

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at årsmøte legges til tirsdag 12. mars 2013, kl 19.00. 

 

Styremøter ble lagt til følgende tirsdager kl 20.00: 

• Tirsdag 15. januar 2013  

• Mandag 4. mars 2013  pga minst 1 ukes frist for offentliggjøring av årsmøtesaker 

• Tirsdag 19. mars 2013 for å inkludere nye styremedlemmer raskt i sitt arbeid   

• Tirsdag 9. april 2013  

• Tirsdag 4. juni 2013   

• Tirsdag 27. august 2013  

• Tirsdag 22. oktober 2013  

• Tirsdag 3. desember 2013  

 

Sak 63/12  Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2008-2011 for Ringebu, Sør-Fron og Nord- 

Fron kommuner 

Vi har fått varsel om oppstart av rullering for ovennevnte plan, og fått frist til torsdag 20. desember for 

merknader. Se https://www.nord-fron.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=1474&FilId=1248 for å finne 

gjeldende plan. 

Daglig leder mente at Kvam IL bør sette seg godt inn i planen og levere eventuelle merknader innen fristen.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret kom med innspill til merknader under møtet, og ga daglig leder fullmakt til å utarbeide Kvam IL sine 

merknader til planen. Merknadene sendes til styret for kommentar før de sendes til kommunen. 

 

Sak 64/12 Orienteringssaker 

Sportsplan fotball 

Fotballgruppa har arbeidet med ny Sportsplan for gruppa etter siste styremøte. Gruppa mener det er viktig 

med bredest mulig deltakelse, blant annet at trenerne er med i prosessen. Fotballgruppa arbeider videre med 

Sportsplanen gjennom vinteren og leverer sin innstilling til styremøtet den 19. mars 2013.    

 

Grunneieravtale for ny lysløype 

Daglig leder orienterte om forslag på grunneieravtale for lysløypa med Teige Gård v/Irene Teige Killi. 

Spillemiddelsøknad for lysløype er sendt til Nord-Fron kommune. 

 

Årsmøte 2012 - budsjett 

Daglig leder ba alle grupper om å levere inn sine budsjettønsker for 2013, innen 20. desember 2012, slik at 

budsjettarbeidet kommer i gang.  

 
Rehabilitering av hovedbanen 

Bjørkes Gartneri har hjulpet daglig leder med grunnlag for spillemiddelsøknad for rehabilitering av 

hovedbanen. Søknaden er sendt til Nord-Fron kommune for behandling. 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 65/12  Eventuelt  

Tilbud på skileikbakke fra Lium – kr 20.000,-. 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å se skileikbakken under den helhetlige planen for Idrettsparken 

 

NorgesCup FR-rittet – dato ikke fastlagt, 27.07. eller 10.08.12. Kvam IL må gjøre seg opp en mening rundt 

deltakelse under Country Music Festival i tillegg til NorgesCup. 

 

Ordfører har gitt beskjed om at formannskapet går inn for at Kvam IL skal få tilbud om å ta over driften av 

”Helsehuset”. Det gjenstår behandling i kommunestyret.  

 

Kommunebudsjett er ute til høring.  

Kvam IL lager et innspill med ønske om ”fri halleie” under 20 år i Kvamshallen, og får representant fra 

FF2010 til å skrive under om de støtter forslaget. Daglig leder kontakter May Myromslien før å høre om ho 

vil skrive under. Sendes inn til kommunen innen høringsfristen. 

https://www.nord-fron.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=1474&FilId=1248


 

Avtale RKT-KIL om kjøring av løyper til Furusjøen Rundt-rennet 

RKT har sendt nytt avtaleforslag til kr 30.500,- pr. år.  

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at den maksimale grensen settes til kr 25.000,- i året. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl 22.28. 

Ole-Petter (ref) 


