
 

 

Kvam Idrettslag 

 

          5. november 2008.  

Tilstede  

 Olav Røssum, (leder)   

Tone Sidsel Sanden (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vigdis Kjørum (vara) 

 Håndballgruppa v. Guro Selfors Lund 

 Allidrett v. Anja Solberg 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

 Torunn Sigstad(Ski) 

 

 Forfall: 

 Irene Østli (Fotball) 

 Knut Håvard Meldal (Fotball) 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

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

 

 

Sak 46/08 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 25.09.2008 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 47/08  Felles retningslinjer for gruppenes treningsopplegg 

Trener for fotball G/J 7 år (1. klasse elever), Geir Inge Krok har ytret ønske om at han kan tenke seg å trene 

denne gruppa i bygdahuset på etterjulsvinteren. Flere av foreldrene har ytret samme ønske til Krok. Det vil i 

så fall bli lagt opp til allsidig aktivitet med fotball som hovedtema.  

 

Så langt har Kvam IL ikke hatt bestemmelser som sier eksakt når en idrett kan trene gjennom året og hvilke 

aldersgrupper dette gjelder. Det har likevel gått relativt greit og vi har unngått kollisjoner i all hovedsak. 

Daglig leder mener det er viktig at vi lager noen bestemmelser som regulerer treningen for de yngste. Dette 

for å unngå unødige kollisjoner når aktiviteten øker i laget. Likeledes at familier skal slippe økt press på å 

delta på mange idretter mer eller mindre samtidig. 

Vi må også prøve å ta hensyn til de barna som er med kun på en eller noen av idrettene og som ønsker denne 

aktiviteten oftere. 

Daglig leder har brukt Norges Idrettsforbund sine ”Bestemmelser for barneidrett” som utgangspunkt for sitt 

forslag. Disse ble vedtatt 25.08.2007 og er absolutte for alle medlemmer av NIF, se 

http://www.nif.idrett.no/files/%7BD295BB4B-B693-4E29-AAC3-513B5827166D%7D.pdf 

 

Bestemmelser om barneidrett – Norges Idrettsforund 

Utviklingsplan: 

Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre barna størst mulig variasjon og 

muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i de enkelte særforbundenes utdanningsplaner og trenernes 

praksis bør følge denne planen: 

 

Opp til 6 års alder 

Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene. 

 

7–10 år 

Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige 

bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere 

bevegelseslæring. Dette kan gjøres innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre 

tilbudet sitt variert og tilpasset barnas utviklingsnivå. 

 

10–12 år 

Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. 

http://www.nif.idrett.no/files/%7BD295BB4B-B693-4E29-AAC3-513B5827166D%7D.pdf


Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen 

idrettsgrenen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok følgende retningslinjer for Kvam IL: 

Kvam IL sine grupper har ”normalsesong” til følgende tider: 

• Allidrett – oktober til april 

• Fotball – april til oktober 

• Ski – oktober til april 

• Håndball – oktober til april 

 

Barn opp til 6 år (barnehagen). Det kan gis tilbud om:  

• Allidrett hele året. 

 

Barn på 6 år (begynner i 1. klasse). Det kan gis tilbud om: 

• Allidrett hele året. 

• Treningsoppstart fotball om sommeren (april til oktober) 

• Treningsoppstart håndball og ski om vinteren (oktober til april) 

 

Barn på 7-10 år. Det kan gis tilbud om: 

Allidrett:  

• 2. – 5. klasse: Allsidig aktivitet hele året. 

Fotball:  

• 2. klasse: Oppstart seriekamper og trening om sommeren. 

• 3. klasse og oppover: Variert trening kan gjennomføres hele året. 

Håndball: 

• 2. klasse: Oppstart kamper og trening om vinteren. 

• 3. klasse og oppover: Variert trening kan gjennomføres hele året. 

Ski: 

• 2. klasse: Oppstart renn og trening om vinteren. 

• 3. klasse og oppover: Variert trening kan gjennomføres hele året. 

 

 

Sak 48/08  Politiattest for alle trenere og ledere. 

Fra 01.01.2009 er idrettslag pliktige til å innehente politiattest fra alle lagets trenere og ledere som har 

befatning med utøvere under 18 år. Det er utarbeidet en egen brosjyre for hvordan dette skal gjøres, se 

http://www.nif.idrett.no/files/%7B7C332437-0B85-4E32-8934-23C79B97A731%7D.pdf  

Idrettlaget må oppnevne en ansvarlig samt en vararepresentant. Det kan utnevnes 2 styremedlemmer fra 

hovedstyret eller 1 styremedlem fra hovedstyret og daglig leder. De ansvarlige må være av ulikt kjønn. 

Begges navn og kontaktinformasjon skal framgå på lagets hjemmeside. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret utnevnte daglig leder Ole-Petter Brendstuen og styremedlem Ingvild Selfors som ansvarlige for 

innhenting av politiattest for Kvam IL. 

 

Sak 49/08  Overtakelse av Kvamhytta. 

Foreldrerådet ved Kvam skule stemte for avtaleforslaget om at Kvam IL skal ta over Kvamhytta fra 

kommende årsskifte med endring av et punkt (punkt 5). Justert avtaletekst lyder som følger: 

 

1. Foreldrerådet ved Kvam skule gir med dette sin del av Kvamhytta, gnr. 324, bnr. 6 fnr. 1 i Nord-Fron 

kommune, til Kvam idrettslag vederlagsfritt. 

 

2. Overdraginga omfattar både fast eigedom og lausøre. 

 

3. Foreldrerådet ved Kvam skule har etter dette ingen økonomiske rettar eller økonomiske plikter knytt til 

Kvamhytta, med unntak av pkt. 4 nedanfor. 

 

4. Foreldrerådet ved Kvam skule har rett til å bruke Kvamhytta gratis i inntil seks (6) veker pr år. Dette 

gjeld bruk for elevar ved Kvam skule i samband med undervisinga. 

 

5. Ved framtidig sal av hytta har foreldrerådet ved Kvam skole forkjøpsrett til hytta. Verdien på 

forkjøpsretten blir fastsatt ved takst. 50 % av indeksregulert takst i 2008 tilfaller foreldrerådet ved 

Kvam skole. Dersom forkjøpsretten benyttes, skal 50 % av den indeksregulerte taksten i 2008 trekkes 

fra kjøpesummen. Takst 2008 kr…… 

 

6. Avtala gjeld frå dags dato. 

http://www.nif.idrett.no/files/%7B7C332437-0B85-4E32-8934-23C79B97A731%7D.pdf


 

7. Avtala skal tinglysast. Kostnader ved tinglysing skal belastast Kvam idrettslag. 

 

8. Ved eventuelt opphør av Kvam idrettslag tilfaller Kvamhytta foreldrerådet ved Kvam skule. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente avtalen. 

 

Sak 50/08  Lysløype på Kvamsfjellet. 

Daglig leder fikk i oppdrag av ”lysløypegruppa” (Olav Røssum, Ingar Eide og Ole Kristian Rudland) til å 

jobbe fram søknad om spillemidler til arbeidet med lysløype på Kvamsfjellet. 

Så langt er følgende arbeid utført. 

Arbeid med lysløype på Kvamfjellet 

Dato Oppgaver 

01.okt Møte om lysløype. Gjennomført i klubbhuset med Olav Røssum, Ingar Eide, Ole Kristian Rudland og Ole-Petter 

02.okt Mottatt tegninger av lysløypeforslaget fra Ole Kristian Rudland 

10.okt Mottatt kartgrunnlag fra Nord-Fron kommune 

  Sendt spørsmål om Statskog vil avstå grunn til løype. Sendt både pr brev og e-post 

16.okt Avtalt møte med Irene Teige Killi (21.10) og Tor Klomstad (19.10) om de vil avstå grunn 

  Sendt spørsmål til Torunn om hvem som kan kontaktes i GE 

  Sendt spørsmål til Ole Morten Resvoll om hva som trengs av elektrisk arbeid 

  Bedt Nord-Fron kommune v/Ola Aspeslåen om kart med avstander og inntegnet løype 

  Mottatt lengde på løyper fra Ola Aspeslåen 

19.okt Møte med Tor Klomstad som ga tillatelse til videre arbeid 

20.okt Møte med Arne Skuterud NFK vedrørende lysløype på "blått område" (næringsareal). Negativt svar 

22.okt Møte om spillemidler med Oppland Idrettskrets, samt samtale med Kulturleder i NFK Ingebjørg Bergum 

24.okt Pratet med GE v/Arne Bjørheim, Skogrydding v/Jan Ivar Svendstad, Ottadalen Installasjon v/Ole Morten Resvoll 

  Jan Ivar lager kostnadsoverslag på skogrydding, Ole Morten på nødvendig elektrisk arbeide 

25.okt Møte med Irene Teige Killi som ga tillatelse til videre arbeid 

27.okt Pratet med Steinar Ruststuen som lager kostnadsoverslag på grunnarbeid 

 
Daglig leder ga oppdatert informasjon under møtet: 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

  
Sak 51/08  Spillemidler til utstyr. 

Det er søkt om følgende spillemidler til utstyr: 

Søknad om spillemidler til utstyr 2008 

      

Gruppe Søkt om Beløp 1/3 del Dato Svar 

Allidrett Aktivitetsutstyr 11 500,00 3 700,00 03.okt   

Fotball 4 mål 5x2 m 52 085,00 17 100,00 03.okt   

Ski 2 bråsterk, 3 par rulleski, tidtakerutstyr Ca 73.000,- Ca 23.000 06.okt   

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 
Sak 52/08  Redskapshus. 

Daglig leder orienterte om arbeidet med redskapshus. Vi har mottatt kostnadsoverslag fra Odd 

Sletten/Bakken Bygg på kr 485.200,-. Søknad om spillemidler er levert. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 
Sak 53/08  Klubbprodukter. 

Daglig leder har vært i møte med G-Sport Vinstra/Adidas som ønsker at vi skal inngå en egen avtale om 

adidasprodukter. Slik daglig leder ser avtalen har den både sine styrker og svakheter. Fordelen er at laget 



kan ta ut utstyr til høye summer. Ulempen er at avtalen er tilpasset lag på et høyere sportslig nivå og den 

binder både laget og utøverne på en streng måte. 

Vi har også arbeidet mot andre leverandører om levering av samme type produkter. Ved valg av disse vil vi 

stå langt friere. Vår eksisterende avtale med G-Sport sier kun at vi er forpliktet til å sjekke pris og 

tilgjengelighet hos G-Sport før vi eventuelt kjøper hos andre.  

Daglig leder hadde med noen vareprøver fra begge leverandører til møtet, samt priseksempel. 

Daglig leder ønsket at to personer kan være med å bestemme hvilke produkter vi skal gå for. Guro Selfors 

Lund har sagt seg villig til å være med i dette arbeidet. Vi bør være en til. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Guro Selfors Lund og Tone Sidsel Sanden blir med daglig leder i den 

endelige utvelgelsen av leverandør av klubbgenser. 

 

Sak 54/08  Arbeid med plasthall 

Arbeidet med hall har stått litt på vent i og med andre store prosjekter hvor det haster med å levere søknad 

om spillemidler. Vi har fått endelig vedtak fra siste kommunestyremøte hvor Nord-Fron kommune har 

bevilget kr 1 million til prosjektet. Arbeidet gjenopptas med full styrke når søknadene om lysløype og 

redskapshus er levert. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 55/08  Økonomiske retningslinjer for utøvere  

Daglig leder har arbeidet videre med økonomiske retningslinjer og er snart i mål med forslag som inkluderer 

gavekort til utøvere ved oppnådde resultater. Vi har ikke mottatt endelig forslag fra G-Sport enda, samt at 

Oppland Idrettskrets driver og vurderer om slike avtaler er lovlige. Så langt er det ikke noe som tilsier at 

dette ikke kan innføres. Daglig leder tar sikte på å ha endelig forslag til avtale klar til styremøte i desember. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 56/08  Økonomi  

Daglig leder orienterte om laget sin økonomiske status. 

Vi har søkt og skal søke følgende fond: 

Fondsøknader 2008 

     
Fond Frist Søkt dato Søkt om Svar 

SpareBank 1 30.01.2008 30.01.2008 Generelt OK 

Nord-Fron kommune 01.03.2008 01.03.2008 Generelt OK 

GD-fondet 01.09.2008 27.08.2008 Speakeranlegg Avslag 

Ekstratilskudd NFK 01.09.2008 27.08.2008 Snøscooter m/utstyr   

Gjensidige 15.09.2008 03.09.2008 Plasthall   

Sparebankstiftelsen 15.09.2008 15.09.2008 Plasthall   

Lavterskeltilbud, NFK 26.09.2008 25.09.2008 Tidtakerutstyr   

Gildefondet 29.09.2008 25.09.2008 Fotballutstyr   

Sulland 01.10.2008 25.09.2008 Tidtakerutstyr   

Prebygg 15.10.2008 09.10.2008 Tidtakerutstyr   

Postbanken 31.12.2008   Drakter   

GD-fondet 01.11.2008 09.10.2008 Tidtakerutstyr   

Idrettsskole for barn Kontinuerlig   Aktuelt om vi starter Sfo med idrett   

Spillemidler til utstyr Fotball 23.11.2008 03.10.2008 4 stk 7`er mål, verdi ca kr 52.000   

Spillemidler til utstyr 

Allidrett 23.11.2008 03.10.2008 Aktivitetsutstyr allidrett, verdi 9.200   

Spillemidler til utstyr Ski 23.11.2008 06.10.2008 

2 bråsterk, 3 par rulleski, tidtakerutstyr, verdi ca 

73.000   

Kvam bygdahus  24.10.2008 

Dekning av innkjøpt utstyr til aktivitet i 

bygdahuset   

 
 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 



 

Sak 57/08  Leder- og trenertreff på Rondablikk Høyfjellshotell  

Daglig leder orienterte om ledersamlinga på Kvamsfjellet. Så langt har 40 meldt seg på til den faglige 

bolken på dagen. I tillegg er det påmeldt 15 ledsagere til middag på kvelden, totalt 55 personer. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Ski kom med innspill til å diskutere foreldrevettregler under samlingen og 

hvordan få til best mulig samspill/holdninger mellom trener/utøver/foreldre. Det kom ønske om at 

foredragsholder Dag Opjordsmoen skulle gi utfordringer til gruppearbeidene innenfor dette temaet, og at 

han drar i trådene ved oppsummeringen. 

Gruppene ble bedt om å forberede egne gruppearbeider til samlingen slik at de får diskutert det som opptar 

gruppa mest. 

 

Sak 58/08  Eventuelt  

Torunn ønsket at det ble montert lys ved inngangen til speakerbua. Ole-Petter tar dette videre med Ola 

Krokbø. 

 

Olav hadde med spørsmål fra styret i Kvam bygdahus som skal ha en person til valgkomiteen for 1 år til 

bygdahuset, samt en person til å være med å gjennomgå vedtektene til huset. Ole-Petter ble utpekt fra Kvam 

IL til disse oppgavene for 1 år. 

 

 

 
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 22.20 

Ole-Petter Brendstuen 

(ref) 


