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Kvam Idrettslag 

28. oktober 2020 

Tilstede:  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Svein Erik Kamp  

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Valgkomitéen v/Vidar Holen, sak 38/20 

 

Forfall: 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19.00 

 

Sak 38/20  Igangsetting av valgkomiteen 

Vedtak: 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte.  

Gruppeledere sender sine forslag til Vidar Holen på Messenger. 

 

Sak 39/20 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 15.09.2020.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 40/20  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 41/20  Kvamhytta  

Vedtak: 

Styret diskuterte saken og tar den opp igjen på neste styremøte. 

Før neste styremøte ser Svein Erik Kamp, sammen meg andre kvalifiserte person(er) på hvilke utbedringer 

som bør gjøres og lager prioriteringsliste og kostnadsoverslag på disse utbedringene. 

 

Sak 42/20  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Ikke til stede 

o Aktiviteten er i gang, instruktører og opplegg er på plass 

• Håndball 

o Få lag i kretsen, så lange reiser 

o Økning i antall spillere blant de yngste i Kvam, kan bli to lag 

o 10 åringer – meldes på lag, sammen med Fron HK 

o J12 var 10 spillere på siste trening, vurderer seriedeltakelse etter jul 

o J16 er nå 14-15 spillere og i gang med seriespill 

o 4 nye trenere som er ivrige 

• Fotball 

o Møte i fotballgruppa 26. oktober 

o Oppsummerte 2020 

o Startet planlegging av 2021 

o Deltatt på et møte med alle lag i Fron. Nytt møte 8. november 

o Hatt mye kontakt med Vestsida FK v/Mikkelsen, og kontakt med Otta IL 

o Forsøker å finne løsninger slik at det blir flest mulig lokale lag 

o Møte i fotballgruppa hvor sesongens trenere inviteres med i uke 45 
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o Etter fellesmøte i Fron 8. november detaljplanlegges 2021 

o Begynt å sett på «Rent idrettslag» 

• Ski- og sykkel 

o Basistrening – ikke gjennomførbart på gammel måte grunnet korona. Trenger en 

matte/stepkasse som tas med av den enkelte rundt ved stasjonstrening. Daglig leder 

sjekker 15 matter og 15 kasser med Sport 1 Vinstra 

o Datoer for karusellrenn er bestemt og lagt ut på nettsiden. Helg for klubbmesterskap er 

bestemt 

o Samarbeidsforslag om ski i Fron. Onsdager fra 4. klasse og oppover. Plan A er å se om det 

er nok ivrige skiløpere i egen klubb. Nytt møte i slutten av november 

o Gitt innspill til RKT om kjøring av lysløypa 

o Dugnad i lysløypa i Idrettsparken i løpet av høsten 

o Lavterskel skitrening for voksne arbeides med 

o Jakob Hanslien og Frank Jensvoll deltar på TD-kurs i uke 44 

• Folkehelse 

o Møte onsdag 4. november, trekker vinnere av årets turorientering, evaluerer 2020 og 

planlegger ny sesong 

o Invitert av Tormod Skilag om Stolpejakten. Deltar på møtet. Stemning i styret på at 

dagens turorientering bør fortsette, også om det blir Stolpejakt 

o Daglig leder legger ut på nettsiden forslag om nye turmål 

o Voksentrim går sin gang, bra oppmøte. Begynner etter høstferien neste år 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 43/20  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2020.  

o Pr 19.10.2020 er det 530 betalende medlemmer og 80 personer sist betalt i 2019, totalt 610 

medlemmer.  

o I 2019 var tallene 594 og 73, totalt 667. I 2018 – 670. I 2017 – 637. 

• Minner om Politiattest. 

• Minner om Rent Idrettslag, Anti Doping må nå gjøres av hver undergruppe, 

https://www.rentidrettslag.no/ innen 01.12.2020 

• Klubbgenser til trenere/ledere er bestilt. Genserne hentes hos daglig leder når de ankommer. 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 44/20  Eventuelt  

Fra Linda W Aspeslåen: 

Jeg har forstått at håndball J07 har fått innpass i Vinstrahallen på torsdager og at de ikke skal bruke 

bygdahuset som først tenkt. Betyr dette at bygdahuset er ledig tirsdager fra 18-19? Er det i tilfelle anledning 

til en ekstra trening med håndball/fotball for G8/G9 da? Vi tenker annenhver uke med håndball for G08 

(2011/2012) og ballspill/fotball for G09 (2011-kullet). 

  
Vedtak: 

Daglig leder svarer Linda. Ingvild sa håndball inntil videre har frigitt bygdahuset. Endringer kan skje. 

 
Møtet ble avsluttes kl. 21.30 

Neste styremøte er tirsdag 1. desember 2020, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 

 

https://www.rentidrettslag.no/

