
 

Kvam Idrettslag 

7. desember 2010.  

Tilstede 

 Olav Røssum, (leder) 

 Tone S. Sanden, (nestleder) 

 Ingvild Selfors, (styremedlem), fra kl 18.35 

 Fotballgruppa v. Ola Aspeslåen  

 Håndballgruppa v. Anja Solberg 

 Allidrett v. Anne Lise Haadem (vara) 

 Skigruppa v. Lisa Rustli 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 7. desember kl 18.00. 

 

Sak 38/10 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 02.11.2010. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 39/10  Økonomi  

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 40/10  Høring om idrettspolitisk dokument 2011-2015. 

Alle organisasjonsleddene i Norges Idrettsforbund er invitert til å gi sine innspill til Idrettspolitisk  

dokument for tingperioden 2011-2015. Dette er en idédugnad for å definere hele organisasjonens felles  

mål. E-post invitasjonen med vedlegg var sendt sammen med møteinnkallingen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret ga daglig leder fullmakt til å gå gjennom dokumentet og sende inn svar på høringsutkastet. Kvam IL 

ønsker å gi innspill på at det bør åpnes for spillemiddelstøtte til mindre kostnadskrevende anlegg med 

kortere levetid enn 40 år, jfr. vår egen flerbrukshall. Styremedlemmer kan sende sine innspill til daglig leder 

innen 15.12.2010.  

 

Sak 41/10  Framdrift og økonomisk oversikt Kvamshallen, samt framtidig drift av hallen. 

Daglig leder orienterte om framdriften og økonomien i prosjektet, og la fram forslag til avslutningssvar til 

Kulturdepartementet (KUD) vedrørende avslag på idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 

Komiteene for åpningsseanse og retningslinjer for bruk av hallen hadde ikke noe nytt å orientere om. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Avslutningssvaret til KUD justeres og sendes til styremedlemmene før det 

sendes til KUD. Det sendes også et brev til ”Opplandsbenken” på Stortinget med anmodning om påtrykk til 

å endre regelverket for slik idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning med tilbakevirkende kraft. 

Alle dokumenter i korrespondansen med KUD overbringes til de som ønsker den, blant annet media. 

 

Sak 42/10  Lysløype på Kvamsfjellet  

Styreleder orienterte kort om framdriften i arbeidet med lysløype på Kvamsfjellet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 



Sak 43/10  Furusjøen Rundt-trippelen  

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

leder foreslo videre at styret setter ned en organisasjonskomité som arbeider med Furusjøen Rundt-trippelen  

på årsbasis. Om vi lykkes med satsingen, bør det etter hvert ansettes minimum 1 person som arbeider med  

trippelen. Innovasjon Norge har gitt tilbakemelding om at de støtter et forprosjekt for arbeidet på  

Kvamsfjellet med kr 100.000,-.   

 

Følgende foreslås til å delta i organisasjonskomitéen:  

• Midlertidig komitéleder Ole-Petter Brendstuen 

• Rennleder Per Henry Vassdokken 

• Rittleder Ole Kristian Rudland  

• Løpsleder Lisa Rustli  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen og vedtok å sette ned den foreslåtte organisasjonskomiteen.  

 

Sak 44/10  Budsjett 2011 

Daglig leder orienterte om budsjett for 2011.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. Gruppene må levere inn større ønsker til budsjettarbeidet innen 23.12.2010. 

 

Sak 45/10  Julegaver 

Daglig leder foreslo at klubbgenserne som skal gis til trenere/ledere i laget basert på vedtaket om nye 

økonomiske retningslinjer for utøvere og trenere, deles ut av gruppelederne til sine respektive ledere/trenere 

helt inntil jul. Da kan det kombineres som en julehilsen og takk for godt utført arbeid i året som har gått. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok forslaget. Gruppelederne må sende inn oppdaterte oversikter over hvem som er trenere/ledere 

innen 13.12.2010. Reklamelogoer trykkes på genserne innen 17.12.2010. Gruppelederne deler ut til sine 

trenere/ledere innen jul.  

 

Sak 46/10  Gave til Turløypelaget 

Daglig leder foreslo at Kvam IL gir kr 3.000,- til Turløypelaget. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok å gi kr 10.000,- i gave til Turløypelaget og kr 3.000,- til Gålå Idrettsanlegg. Gavene utbetales i 

2011.  

 

Sak 47/10  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2011  

Vedtak (enstemmig): 

Årsmøte berammet til tirsdag 15. februar 2011, kl 19.00. 

 

Styremøter lagt til følgende dager i 2011, kl 20.00: 

• Tirsdag 18. januar 2011 

• Tirsdag 8. februar 2011 

• Tirsdag 8. mars 2011 

• Tirsdag 12. april 2011 

• Tirsdag 7. juni 2011 

• Tirsdag 20. september 2011 

• Tirsdag 29. november 2011  

 

Sak 48/10  Eventuelt  

Daglig leder har møte med kulturleder i Nord-Fron kommune 8.12.2010 vedrørende spillemiddelsøknadene 

Kvam IL sendte inn i 2009. Dette gjelder lysløype på Kvamsfjellet og renovering av hovedbanen i Kvam 

Idrettspark. Det arbeides med å øke rabatt-/dugnadssummen i søknaden til lysløypa. Styret vedtok videre å 

fornye søknaden om renovering av hovedbanen i Idrettsparken med sikte på en større utbedring når saken 

når fram i køen. På kort sikt utbedres banen på enklest og rimeligst mulig måte.  

 

Møtet hevet kl 20.20 

 Neste styremøte er tirsdag 18. januar 2011. 

 

Ole-Petter Brendstuen (ref) 


