
 

 

Kvam Idrettslag 

 

          10. desember 2008.  

Tilstede  

 Olav Røssum, (leder)   

Tone Sidsel Sanden (nestleder) 

 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) 

 

 Forfall: 

 Irene Østli (Fotball) 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 9. desember, kl. 20.00. 

 

 

Sak 59/08 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 04.11.2008 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 60/08  Hjertestarter 

Kvam IL har fått en hjertestarter fra Vertshuset Sinclair. For å ta denne i bruk må den oppdateres med nytt 

batteri og nye elektroder. Batteri koster kr 1.500,- og elektroder kr 260,- eks. mva. Batteriet har en levetid på 

4 år. I tillegg må vi gjennomføre et brukerkurs. Hjertevakten tar kr 7.400,- for et slikt kurs for 10 personer. 

Det må også gjennomføres et livreddende hjerte- og lungekurs før bruk av hjertestarteren kan skje.  

Kurs kan også gjennomføres av for eksempel Røde Kors sine utdannede folk. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at Daglig leder legger til rette for førstehjelpskurs i løpet av vinteren hvor alle trenere og 

ledere i Kvam IL sterkt oppfordres til å delta. Videre sjekkes det ut med bedrifter i Kvam om felles kurs i 

bruk av hjertestarter i etterkant av førstehjelpskurs. 

 

Sak 61/08  Kvamhytta 

Takst av Kvamhytta ble foretatt 5.12.08 av Vidar Noet i DnBNOR Eiendom. Verdigrunnlaget ble fastsatt til 

kr 750.000,-. 

FAU krever halvparten av innestående beløp på kontoer til Kvamhytta da de mener dette ikke inngår i løsøre 

eller fast eiendom. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret i Kvam IL mener at midlene på drifts- og vedlikeholdskontoene til Kvamhytta tilhører Kvamhytta da 

de har kommet inn via gaver til hytta og utleie av den. Styret i Kvam IL vedtok å forholde seg til 

årsmøtevedtakene i Kvam IL og FAU. Styret mener at saldoene på disse kontoene skal føres som tillegg på 

verditaksten. 

 

Sak 62/08  Økonomiske retningslinjer for utøvere  

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

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok følgende retningslinjer for 2009: 

 

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR UTØVERE I KVAM IDRETTSLAG 

Generelt: 

• Kvam IL dekker påmelding for deltaking på klubb-/krets-/landsnivå. 

o Unntak: Turrenn og turneringer for old boys/old girls, samt deltakelse på trimarrangement for 

voksne. 

 



• Kjøring i samband med konkurranse/trening/samlinger:  

Kvam IL dekker buss til turneringer/samlinger dersom det er flere utøvere enn privatbiler kan dekke opp. 

Dette gjelder for lag over 11 år som deltar på turneringer/samlinger. Kjøring skal som hovedregel fordeles 

på foreldre til de aktive, eventuelt de aktive selv. Samarbeidslag kan ha egne ordninger som er regulert 

gjennom samarbeidsavtaler/eget budsjett. 

 

• Laget dekker utgifter ved krets- og landslagssamlinger for utøvere som er relatert og godkjent av 

trener/lagleder. 

o Unntak: Utøvere i team utenfor Kvam IL. 

 

• Laget betaler dokumenterte utgifter til nødvendig leder/trener i samband med samlinger/konkurranser med 

overnatting. Trenere/ledere skal være klart definert før sesongen starter. Inntil 1 leder pr 6 utøvere (pr 

lag/gruppe) kan få utgiftene dekket. Forslag om at for langrennsløpere kan det i tillegg defineres 1 smører pr 

5 løpere som deltar. 

o Gjelder følgende arrangementer:  

• Deltaking i NM senior/junior – alle idretter 

• Hovedlandsrenn – langrenn  

• Ungdommens Holmenkollrenn – langrenn  

• UngdomsBirken – langrenn  

• KM – alle idretter 

• Talentsamlinger hvor våre utøvere er spesielt plukket ut av krets- eller landslag – alle 

idretter 

• Turneringer, maks 1 pr lag pr år over 11 år – alle idretter 

 

• Utøvere dekker som hovedregel selv kostnader med overnatting og mat i forbindelse med 

samlinger/turneringer. 

o Unntak: Deltakelse på krets- og landslag. 

 

• Utøvere får dekket inntil 50 % av sine kostnader til overnatting ved følgende arrangement, rimeligste 

overnattingsalternativ må velges: 

• Deltaking i NM senior/junior – alle idretter 

• Hovedlandsrenn - langrenn 

 

Lisens: 

• Utøvere dekker egen forsikringslisens der dette er påkrevd. 

 

Utstyr/bekledning: 

• Utøvere har rabatter på utstyr/bekledning i forbindelse med klubben sin avtale med leverandør av slikt 

utstyr. Disse leverandørene bør/skal brukes av både utøvere og trenere/ledere.  

▪ Kvam IL gir i samarbeid med sin utstyrsleverandør gavekort ved følgende resultatoppnåelse: 

• Alle idretter 

o NM (individuelt eller lag) – ved premiering 

▪ 1. plass, gavekort kr 3.000,- 

▪ 2. plass, gavekort kr 2.000,- 

▪ 3. plass, gavekort kr 1.000,- 

 

o KM (individuelt eller lag) – blant de 5 individuelt, blant de 3 beste som lag.  

▪ 1. plass, gavekort kr 1.500,- 

▪ 2. plass, gavekort kr 1.000,- 

▪ 3. plass, gavekort kr 750,- 

▪ 4. plass, gavekort kr 500,- 

▪ 5. plass, gavekort kr 300,- 

• Langrenn 

o Hovedlandsrenn – langrenn – ved premiering.  

o Ungdommens Holmenkollrenn – langrenn – ved premiering. 

o UngdomsBirken – langrenn – ved premiering. 

o Samlet verdi på gavekort til fordeling – kr 2.000,-. 

 

o GD-cupen langrenn (totalplassering) – blant de 3 beste 

▪ 1. plass, gavekort kr 750,- 

▪ 2. plass, gavekort kr 500,- 

▪ 3. plass, gavekort kr 300,- 

 

• Større landsdekkende turneringer, gjelder i denne omgang: 

o Grueturneringen – fotball – blant de 3 beste  

o Norway cup – fotball – blant de 3 beste 



o Samlet verdi på gavekort til fordeling: 

▪ 1. plass, gavekort kr 3.000,- 

▪ 2. plass, gavekort kr 2.000,- 

▪ 3. plass, gavekort kr 1.000,- 

 

• Utøvere uttatt på krets- og/eller landslag – Gavekort kr 500,- for kretslag, kr 1.000,- for 

landslag. 

 

• Kvam IL skal ikke subsidiere innkjøp av utstyr utenom de rabatter som oppnås.  

• Videresalg av utstyr/bekledning/produkter kan være en inntektskilde for Kvam IL. 

 

Trenere/ledere: 

• Trenere og ledere blir invitert til gratis treff 1 gang pr år. Treffet inkluderer faglig oppdatering og 

lunsj/middag. Ledsagere inviteres til middag. 

• Trenere og ledere får kjøpe klubbgenser til kr 100,- til bruk under trening og konkurranser.  

 

Individuelle ordninger: 

• Det åpnes for personlige sponsorer for utøvere over 14 år med følgende restriksjoner: 

▪ Alle avtaler skal på forhånd godkjennes av Kvam IL. 

▪ Det kan ikke inngås avtaler med konkurrerende samarbeidspartnere av Kvam IL. 

▪ Reklameregelverket innenfor den enkelte idrett må overholdes. 

• Utøvere som fortsetter til junior- og seniornivå oppnår følgende gode: 

▪ Gavekort på kr 500,- hos utstyrsleverandør ved deltakelse på sitt første juniorrenn/kamp. 

▪ Gavekort på kr 500,- hos utstyrsleverandør ved deltakelse på sitt første seniorrenn/kamp ved 

overgang fra yngres avdeling, gjelder opptil 19 år. 

▪ Utøver må ha vært medlem i Kvam IL i minst 1 år før overgang til junior/senior. 

 

Dommere: 

Kvam IL bør inngå samarbeid med Håndball- og Fotballkretsen med tanke på å bli bedre på å rekruttere 

dommere. Mulig det finnes noen støtteordninger til slik satsing, spesielt på jentesida. 

Foreslår dette om vi får støtte fra kretsen(e): 

• Kvam IL inngår skriftlig avtale med de som ønsker å bli rekruttdommere. 

• Disse dommerne får utdelt følgende utstyr: 

o Dommerdrakt 

o Stoppeklokke 

o Fløyte 

o Kort 

o Egnede sko 

o Dommerbag 

• Godtgjørelse etter kretsen sine retningslinjer. 

• Gavekort hos utstyrsleverandør etter endt sesong som Rekruttdommer, verdi kr 300,-. 

• Avtalen sier at dommerne forplikter seg til å dømme krets- og klubbkamper en sesong. Utstyret beholdes 

dersom dommeren forplikter seg til nok en sesong. Dersom avtalen brytes innen den tid leveres utstyret 

tilbake, eventuelt at beløpet tilbakebetales i en prosentvis størrelse etter gjennomført oppdrag.  

 

Dugnader: 

• Alle inntekter fra lagets dugnader går som hovedregel inn til hovedlaget. Disse midlene går inn i lagets 

samlede inntekter og blir fordelt til gruppene ut ifra årlige oppsatte budsjett. 

• Alle dugnadsforespørsler skal kanaliseres gjennom daglig leder.  

 

 

Sak 63/08  Økonomi/Budsjett  

Daglig leder orienterte om laget sin økonomiske status og budsjettarbeidet for 2009. 

Daglig leder foreslo at han lager forslag til budsjett for alle gruppene på bakgrunn av erfaringer fra siste års 

resultat. Gruppene må melde inn spesielle ønsker innen 19.12.2008. 

Kvam IL har fått tilsagn om midler til tidtakerutstyr, kr 10.000,- fra Prebyggfondet, kr 10.000,- fra 

Sullandfondet, kr 10.000,- fra Lavterskelfondet og omdisponering av midler til driftsutstyr fra Nord-Fron 

kommune, totalt kr 59.000,- som skal brukes til tidtakerutstyr og sporutstyr til løypekjøring. 

Vi har mottatt tilbud fra Emit på tidtakerutstyr, kr 75.625,- inkl 100 elektroniske brikker. Antall brikker 

reduseres i første omgang slik at vi får maksimal utbytte av tildelte tilskudd. 

Vi har mottatt tilbud på sporutstyr fra MotorSpeed Lillehammer på kr 56.682,-. Resterende av driftsmidler 

fra Nord-Fron kommune er øremerket dette innkjøpet. 

 

Vedtak (enstemmig): 



Styret godkjente orienteringen og vedtok at daglig leder lager et fullstendig budsjettforslag for 2009. 

Styret vedtok også å gå til innkjøp av tidtakerutstyr og sporutstyr tilpasset tilskuddene vi har fått tilsagn om. 

 

Sak 64/08  Kvam IL 90 år 

Hvordan bør 90-årsjubileet til Kvam IL feires? 

 
Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok at det arrangeres 4 tilstelninger for å feire 90-årsjubileet. Disse tilstelningene er: 

1. Aktivitetsdag i Kvam Idrettspark 7. eller 8. februar. Ansvar Allidretts- og Skigruppa i samarbeid. 

2. Jubileumsfest i Kvam bygdahus 7. mars. Egen arrangementsgruppe settes ned hvor Olav, Tone 

Sidsel og Ingvild deltar fra styret. I tillegg forespørres Jan Peder Østlie, Åge Lillesandbu, Jo 

Røssummoen og Per Fredriksen om å delta i gruppa. Følgende elementer til innhold ble vedtatt å 

arbeide videre med: bevertning, musikk, samt underholdning ved Kvamsrevyen og Håkon Sveen 

(og muligens Sigmund Kveli). Daglig leder sjekker ut om bygdahuset er ledig, om de foreslåtte 

personene til arrangementskomiteen blir med og om Håkon Sveen vil ta oppdraget.  

3. Furusjøen Rundt (langrenn) 15. mars. Ansvar Skigruppa. 

4. Markering under serieåpningen for det gjenoppståtte A-laget fredag 1. mai i Kvam Idrettspark. 

Ansvar Fotballgruppa. 

I tillegg lages det et eget 90-års monogram som brukes på nettsida og i klubbavisene gjennom 2009. 

 

Sak 65/08  Årsmøte 2008 og styremøter i 2009 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok innstillingen til Daglig leder om årsmøte tirsdag 17. februar 2009. 

 

Styremøter ble bestemt til tirsdager kl 20.00: 

Tirsdag 13. januar 2009 

Tirsdag 10. februar 2009 

Tirsdag 24. mars 2009 

Tirsdag 5. mai 2009 

Tirsdag 16. juni 2009 

Tirsdag 8. september 2009 

Tirsdag 20. oktober 2009 

Lørdag 14. november 2009. Ledersamling 

Tirsdag 8. desember 2009 

 

Sak 66/08  Eventuelt  

Søknader om spillemidler til lysløype på Kvamsfjellet og Redskapshus i Kvam Idrettspark. 

Lysløypa er prioritert på 4. plass og redskapshus på 5. plass i innstillingen til Nord-Fron idrettsråd, etter 

Fron badeland, Kåjautbyggingen og lysløype til Tormod Skilag. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret arbeider med å komme høyere på prioriteringslista og foreslår at Tormod prioriteres først og lysløype 

på Kvamsfjellet på 2. plass. Dette med bakgrunn i at det er viktig at anleggene til idrettslagene prioriteres 

foran de store utbyggingene som er regionale anlegg og får andre midler. Kåjautbyggingen vil i all hovedsak 

skje fra 2010 og utover. Lysløypene vil da allerede være realisert. Det viktigste argumentet til prioritering av 

lysløypa på Kvamsfjellet er at prosjektet har stått på vent i flere år i påvente av kommunal reguleringsplan. 

Løypa er tidligere prioritert høyt. 

 

Klubbavtale Kvam IL Ski. 

Vi har inngått egen avtale med G-Sport Ringebu på ski- og skirelatert utstyr. Avtalen  

gjelder ut 2009. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente avtalen. 

 

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

Møtet ble hevet kl 22.50 

Ole-Petter Brendstuen 

(ref) 


