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 Olav Røssum (styreleder) 
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REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 8. desember, kl. 20.00. 

 

Sak 47/09 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 20.10.2009 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 48/09  Valg av utstyrsleverandør fra 01.01.2010 

Daglig leder presenterte de to gjenværende tilbudene fra G-Sport Vinstra og MX Sport Vinstra. Tilbudene 

var sendt ut til styremedlemmene på e-post den 22.11. og 25.11.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret valgte G-Sport Vinstra som sin leverandør av sportsutstyr fra 01.01.2010. Avtalen gjelder i 2 år, samt 

opsjon på 2 nye år. 

 

Sak 49/09  Hallprosjektet  

I budsjettet til Nord-Fron kommune er det ikke lagt inn ytterligere midler til realisering av hallen i Kvam 

Idrettspark.  

Daglig leder ba om at styret uttale seg om hvordan vi skal arbeide videre med hallplanene i Kvam 

Idrettspark. 

Kvam IL har videresendt en e-post fra Berg kommune til Nord-Fron kommune. I denne e-posten fra 

ordføreren, går det fram hvordan de har løst sin utbygging av lignende hall når det gjelder spørsmålet med 

momsrefusjon. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å avvente det videre arbeidet med hallen til etter at kommunebudsjettet er klart den 15. 

desember.  

 

Sak 50/09  Furusjøen Rundt 

Daglig leder orienterte kort om arbeidet med å lansere Furusjøen Rundt som ”trippel”.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 51/09  Innføring av regnskapsprogram  

Daglig leder orienterte kort om innføringen av regnskaps-/fakturaprogram. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 52/09  Økonomi og budsjett 

Daglig leder orienterte om økonomisk status. Dersom gruppene har ønsker om innkjøp som er av betydning 

for budsjettarbeidet, så må ønsket leveres til daglig leder innen 20.12.2009. 

 

Vedtak (enstemmig): 



Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 53/09  Leder- og klubbutvikling  

Fotballgruppa hadde klubbesøk fra Indre Østland Fotballkrets i november. Her kom det forslag om å  

gjennomføre leder- og klubbutviklingskurs for klubbens ledere. Fotballkretsen gir, som eneste særkrets,  

et slikt tilbud på tvers av alle våre idretter. Daglig leder foreslo at vi gjennomfører et leder- og  

klubbutviklingskurs på Kvamhytta en fredag og lørdag rett etter at skisesongen er over. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å arrangere Leder- og klubbutviklingskurs fredag 9. april og lørdag 10. april på Kvamhytta. 

Kurset må markedsføres godt av alle i styret. Det er avgjørende at flest mulig deltar. Andre lokaliteter  

vurderes dersom det blir over 30 påmeldte. 

 

Sak 54/09  Kurs i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter  

Daglig leder har innhentet tilbud fra Sør-Fron Røde Kors Hjelpekorps ved Irene Skansgård på ovennevnte  

kurs.  

Førstehjelpskurset går over 5 timer, maks 16 deltakere pr kurs. Pris kr 1.000,- pr time (kr 5.000,-).  

Kurs med hjertestarter går over 4 timer, maks 8-10 deltakere. Pris kr 1.000,- pr time (kr 4.000,-).  

Personer med hjertestarterkurs må gjennomføre test hvert halvår etter første kurs. 

Kurset kan tidligst gjennomføres i februar, og Skansgård må ha beskjed i god tid for å få bestilt opp  

nødvendig kursmateriale. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å gjennomføre begge kursene i løpet av vinteren 2010. Kursene må markedsføres godt til  

ledere og trenere.  

Hjertestarterkurset gjelder spesielt de gruppene som har ”base” i Kvam Idrettspark hvor hjertestarteren er  

plassert. Hjertestarteren oppgraderes med nytt batteri og nye elektroder. 

  
Sak 55/09  Årsmøte og styremøter i 2010  

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at årsmøte gjennomføres tirsdag 16. februar 2009 kl 19.00. 

Videre ble styremøter vedtatt lagt til følgende tirsdager kl 20.00: 

Tirsdag 19. januar 2010 

Tirsdag 9. februar 2010 

Tirsdag 23. mars 2010 (går ut om det arrangeres Leder- og klubbutviklingskurs helga etter) 

Tirsdag 8. juni 2010 

Tirsdag 21. september 2010 

Tirsdag 2. november 2010.  

Tirsdag 7. desember 2010 

 

Sak 56/09  Eventuelt  

 

Daglig leder orienterte kort om møte med daglige ledere i andre klubber. Et forbedringspotensial som ble 

lagt merke til under møtet, var ”forankring”. Kvam IL bør arbeide med å forankre sin organisasjonsform, 

styrets og daglig leders arbeids- og ansvarsområder, gruppenes arbeids- og ansvarsforhold bedre. Dette kan 

gjøres på flere måter, men det på bør skje på bredest mulig måte i klubben. Klubbutviklingskurset kan være 

en egnet arena for å forankre det til deltakerne der. 

Ingvild foreslo å bruke nettsiden til informasjon til resten av medlemsmassen. Styreleder foreslo å bruke 

faste spalter i klubbavisa i tillegg til nettsiden. 

 

Ingvild spurte om framdriften rundt lysløypeprosjektet ved Kvamhytta. 

Daglig leder og styreleder orienterte om at det ligger inne forslag om forskuttering av spillemidlene fra 

Nord-Fron kommune, samt at forslaget også inneholder kommunen sitt tilskudd. Blir forslaget vedtatt i 

kommunestyret den 15. desember, så er den eksterne finansieringa på plass. 

 

Tone Sidsel spurte om framdriften rundt ansettelse av trenere til A-laget. 

Ola orienterte om at trenerne er på plass. Det gjenstår å underskrive trenerkontraktene, noe som skjer med 

det aller første. 

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

 

Neste styremøte er tirsdag 19. januar 2010. 

 

Møtet ble hevet kl 22.40 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 

 


