
 

 

Kvam Idrettslag 

 

          26. september 2008.  

Tilstede  

 Olav Røssum, (leder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Jan Tore Kamp (vara) 

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Allidrett v. Anja Solberg 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

 Torunn Sigstad(Ski) 

 Knut Håvard Meldal (Fotball) 

 

 Forfall: 

 Tone Sidsel Sanden (nestleder) 

 Irene Østli (Fotball) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, torsdag 25. september, kl. 20.00. 

 

 

Sak 37/08 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 24.06.2008 

Referatet er vedlagt. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 38/08  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. 

 

Hva er gjort siden siste styremøte: 

12. juli Besøkte plasthallen i Asker og så på den utvendig, se Referanser på nettsiden til Hallmaker 

6. august Bedt om flere pristilbud fra Hallmaker, 40 x 51 meter. Oppringt fra Hallmaker om at jeg vil få 

dette når vi er kommet lengre i prosessen med kommunen. Ettersom dette ikke er 

standardstørrelse på byggene deres vil det bli noe dyrere. 

13. august Mottatt nye tilbud fra leverandør av kunstgressdekke. Flere størrelser. 

13. august Kontaktet av Malthus v/Helge Hjertholm som lurer på framdriften i prosjektet. Gitt svar om at 

vi avventer tolkning av det kommunale vedtaket. 

14. august Møte med Administrasjonssjef Sandbu og Kommunalsjef Solbraa om hvordan vedtaket i 

kommunestyret skulle tolkes. Enighet om at jeg forfattet et brev hvor jeg ba om presisering av 

tolkningen. 

19. august Brev sendt til Nord-Fron kommune hvor vi ber om presisering av tolkningen og framstilling av 

vår tolkning av vedtaket. 

19. august Kontaktet av Malthus AS v/Reidar Berg som ber om avklaring på eventuelt kjøp av brukthallen 

da de har andre interessenter. Vi sa fra oss reservasjonen på hallen som ville koste kr 30.000,- 

pr. mnd. fra 1. september. Vi ba om å bli underrettet dersom andre aktuelle kjøpere blir klare. 

26. august Intervju om arbeidet med hall av GD 

27. august Intervju om arbeidet med hall av Dølen 

10. sep Brevet vårt behandlet i HOK. Punktet om fri halleie foreslått strøket 

Uke 37 Mottatt muntlig tilbud på elektrisk arbeid og varmepumper til oppvarming fra Ottadalen 

Installasjon. 

12. sep Kontaktet av IPAS AS som ønsker å gi oss tilbud på hall. De var tipset fra personer i bransjen. 

21. sep Besøk av Harald Berg fra kunstgressleverandøren Scansis. 

25. sep Vedtak i Formannskapsmøte om at kravet om fri halleie under 18 år tas bort. Kommer trolig 

opp til endelig beslutning i neste Kommunestyremøte. 

 

Daglig leder skisserte 3 løsninger til framdriftsplan 

1. Avvente ny kommunal behandling.  

2. Bestemme hvilken hall vi ønsker og sette den i bestilling/intensivere arbeidet.  



3. Avslutte arbeidet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ønsker at det arbeides videre med tilbudet på fullisolert hall på 30 x 51 meter fra Hallmaker. Arbeidet 

med finansiering startes opp. 

Styret holdes orientert om framdriften og endelig beslutning tas når finansiering er på plass. 

 

Sak 39/08  Arbeid for eksterne, salg av produkter og annet inntektsbringende arbeid 

Daglig leder orienterte om løpende arbeider som skjer og tilbud som har kommet inn.  

Følgende ble presentert under møtet: 

• Salg av Fotballkortet (rabattkonsept) 

• Salg av høykonsentrert Omega 3+ med provisjon på kr 50,- pr solgte boks. 

• Salg av superundertøy og fleeceundertøy fra Vildmarks as. 

• Salg av sports- og fritidsklær generelt. 

• Samtaler med styreleder/medlem i Vinstra Markedsforening (VMF) med tanke på om Kvam IL kan 

ta på seg ansvaret for gjennomføring av 5 aktiviteter i året. VMF lyser ut stillingen som daglig 

leder, og våre forhandlinger starter opp umiddelbart etter at søknadsfristen er utgått om de ikke får 

besatt stillingen. 

• Tilbud om ny varetelling hos RIMI Ottatunet 1. november.  

 

Vedtak (enstemmig): 

• Daglig leder fikk fullmakt til å sette i gang salgsaktiviteter vi har tro på. 

• Daglig leder fikk fullmakt til å ansette nødvendig arbeidskraft for å kunne arbeide med 

inntektsbringende prosjekter som arbeid for VMF, SFO m/idrett og salg av produkter. Se også sak 

40/08. 

• Kvam IL takket nei til ny varetelling hos RIMI Ottatunet. 

 

Sak 40/08  SFO med idrett  

Daglig leder orienterte om forsøksprosjekt over 6 ettermiddager der en gruppe 4. klassinger (G09 laget) 

prøver ut SFO med idrett.  

Prosjektet evalueres sammen med foreldrene, barna og skolen etter at det avsluttes 9. oktober. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Se også sak 39/08. 

 

Sak 41/08  Økonomiske retningslinjer for utøvere  

Daglig leder la fram forslag til nye økonomiske retningslinjer for utøvere/trenere/ledere i Kvam IL basert på 

innkomne forslag fra gruppene. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Skigruppa gir tilbakemelding senest tirsdag 30. september vedrørende rangering av hvilke skirenn som bør 

gi høyest uttelling på gavekort. 

Alle gruppene gir tilbakemelding på ønsket størrelse på gavekortene innen tirsdag 30. september. 

Daglig leder forhandler med G-Sport om gavekort onsdag 1. oktober. 

Daglig leder sjekker om Skigruppa kan ha egen avtale med andre utstyrsleverandører enn G-Sport uten å 

miste noen av sine avtale fordeler. 

Daglig leder innarbeider forslag til retningslinjer som skal gjelde for trenere og ledere. 

Nye retningslinjer vedtas i løpet 2008. 

 

Sak 42/08  Økonomi  

Daglig leder orienterte om laget sin økonomiske status. Vi har en sunn og stabil økonomi. 

Vi har søkt og skal søke følgende fond: 

Fondsøknader 2008 

     
Fond Frist Søkt dato Søkt om Svar 

SpareBank 1 30. januar 2008 30. januar 2008 Generelt OK 

Nord-Fron kommune 1. mars 2008 1. mars 2008 Generelt OK 

GD 1. september 2008 27. august 2008 Speakeranlegg Avslag 

Ekstratilskudd NFK 1. september 2008 27. august 2008 Snøscooter m/utstyr   

Gjensidige 15. september 2008 3. september 2008 Plasthall   

Sparebankstiftelsen 15. september 2008 15. september 2008 Plasthall   

Lavterskeltilbud, NFK 26. september 2008 25. september 2008 Tidtakerutstyr   

Gildefondet 29. september 2008 25. september 2008 Fotballutstyr   

Sulland 1. oktober 2008 25. september 2008 Tidtakerutstyr   

Prebygg 15. oktober 2008   Tidtakerutstyr?   



Postbanken 31. desember 2008   Drakter   

Idrettsskole for barn Kontinuerlig   Sfo med idrett   

Spillemidler til utstyr September       

Telenorkarusellen 10.nov   Uaktuelt nå   

Norges Skiforbund 18.nov   Midler til utstyr   

 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 43/08  Leder- og trenertreff på Rondablikk Høyfjellshotell  

Daglig leder presenterte det tenkte opplegget for leder- og trenertreff på Rondablikk lørdag 15. november fra 

kl 12.00 og utover.  

Forslag til bruk av dagen: 

Kl 12.00 Oppstart 

Kl 12.15 Foredrag ved Dag Opjordsmoen 

Kl 14.00 Lunsj 

Kl 15.00 Videre arbeid 

Kl 20.00 Middag/Julebord (hotellet er såpass fullt at for å få plass må vi ta middag etter de andre gjestene) 

Pristilbud er kr 450,- pr person inkl lunsj og julebord, kr 375,- for ledsagere til julebord. Vi har fått ca 20 % 

rabatt. 

 

Daglig leder ønsket innspill på faglig innhold. Til Opjordsmoen har vi bedt om foredrag som omhandler 

klubbutvikling, trener-/lederutvikling, talentutvikling med mer på et generelt grunnlag slik at alle våre 

idretter kan identifisere seg med foredraget.  

Ved tidligere samlinger har vi fokusert på evaluering av siste år og tenkt kommende sesong.  

 

Daglig leder ba styret diskutere og vedta om Kvam IL skal betale hele samlingen eller om det skal innføres 

en egenandel for deltakerne, eventuelt for ledsagerne. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at ledertreffet skal være gratis for alle trenere og ledere, mens ledsagere betaler en egenandel 

på kr 250,-.  

Styret ønsket at det settes av tid til evaluering og planlegging av neste sesong og litt lengre fram i tid. 

Opjordsmoen bestemmer selv sitt faglige innlegg basert på bestillingen vi har gitt ham.  

Daglig leder sender ut navnelister over trenere og ledere til gruppene. Disse gås gjennom og rettes av 

gruppene. Daglig leder må ha oppdaterte lister tilbake senest 9. oktober. 

 

Sak 44/08  Talentgruppe(r) 

Saken utsatt til neste møte pga for liten tid nå. 

 
 Kvam IL har mange gode idrettsutøvere i ung alder. En av våre utfordringer er å følge dem godt nok opp i 

ungdomsårene slik at de som ønsker kan utvikle sitt potensial. Vi ligger antakelig lavt i treningsmengde i 

noen av våre idretter og dette kan være en vesentlig årsak til at utviklingen stagnerer. Daglig leder følger 

med interesse den satsingen Fron Ski gjør med å lage individuelle treningsopplegg som tilpasses både 

ferdigheter og ambisjonsnivået til utøverne. Daglig leder har derfor sendt et innspill til Fotballgruppa med 

forslag om en tilsvarende satsing. Dette innspillet bør tilpasses klubben og utøverne sitt ambisjonsnivå og 

kan også tilpasses alle våre idretter. Forslaget ligger vedlagt. 

 
Innstilling: 

Daglig leder ønsker at gruppene og styret uttaler seg om vi bør prøve å få til et slikt eller et lignende 

opplegg. 

 

Sak 45/08  Eventuelt  

 

Det er behov for et styremøte til før neste planlagte møte den 09. desember. 

Daglig leder foreslår tirsdag 4. november kl 20.00. Gi tilbakemelding om det går. 

 
Minner om høstens styremøter som er planlagt til: 

o 15.11.08 kl 12.00 på Rondablikk (leder-/trenersamling) med lunsj og middag. 

o 09.12.08 kl 20.00 i klubbhuset 

 

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

Møtet ble hevet kl 23.50 

Ole-Petter Brendstuen 

(ref) 


