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Kvam Idrettslag 

2. desember 2020 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 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) 

 

Forfall: 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 1. desember 2020 kl. 19.00 

 

Sak 45/20 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 27.10.2020.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 46/20  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 47/20  Kvamhytta  

Fortsettelse fra forrige styremøte.  

Svein Erik Kamp hadde hatt gjennomsyn av hytta, og ga sine forslag til rehabilitering. 

 

Vedtak: 

• Kvam IL kontakter arkitekt med tanke på forslag til utbedringer i framtida. Styremedlemmer gir 

innspill på aktuelle arkitekter som kan kontaktes. 

• Kvam IL får arbeidet kostnadsberegnet og lager en prioriteringsliste. 

• Styret i Kvam IL lager sin prioriteringsliste på sitt møte i juni 2021. 

• Kvam IL prioriterer søknader om økonomisk støtte til utbedringsarbeider første halvår i 2021, og 

gjennomfører vedtatte utbedringsarbeider innen høsten 2022. Dette inkluderer at daglig leder 

sjekker ut muligheten for spillemidler til rehabilitering. Dersom spillemidler er en mulighet, betyr 

dette krav til universell utforming. Det vil si at rehabiliteringen må utføres slik at så mange som 

mulig kan benytte hytta uavhengig av funksjonsevne.  

• Tegninger av hytta er vedlagt referatet. 

• Daglig leder kan søke «Eventyrlig oppussing» i TV3 som tar på seg overflaterehabilitering. 

 

• Estimert gjennomføringsplan: 

 

Nummer Utbedringsarbeid på Kvamhytta Frist 

1 Egen gjennomgang av hytta v/Svein Erik Kamp 01.12.2020 

2 Vedtak av styret i Kvam IL  01.12.2020 

3 Inngå avtale med arkitekt innen  31.12.2020 

4 Arkitekt leverer sitt forslag innen  01.03.2021 

5 Kvam IL søker om økonomisk støtte til arbeidet  31.05.2021 

6 Vedtak av styret i Kvam IL om prioriteringsliste  01.06.2021 

7 Utbedringer på hytta jfr. prioriteringslista  01.09.2022 
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Sak 48/20  Samling  

Daglig leder foreslo at det inviteres til samling for alle medlemmer (inkl. ledere og trenere) når det blir åpnet 

for større forsamlinger (Covid-19). 

Tema/fokus: Hvordan skal Kvam IL være i framtida? 

Innspill på fokusområder, engasjement, frivillighet, tilbud til våre barn og alle i bygda. 

Samlingen legges til egnet sted, og det sørges for enkel bevertning. Gratis deltakelse, men gjerne påmelding. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok innstillingen. 

 

Sak 49/20  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett (Sissel hadde gitt sine innspill foran møtet). 

o Vurderer oppdeling i flere grupper etter jul. 

o Nytt livredderkurs 7. desember på Fron badeland, 2 nye som trenger kurs. 

▪ Jobber med å få med flere på kurs.  

• Håndball 

o Noen kamper ikke spilt pga. Covid-19. 

o 7-åringer ikke spilt kamper enda. 

o G10 Fron/Kvam trenger ny trener fra årsskifte. 

o Kvam IL har arrangement 12. og 13. desember. 

o Ingvild har møte med trenere 2. desember. 

o Dommerkurs 1. desember. 

o J12 vurderer påmelding i serie på nyåret. 

• Fotball 

o Fellesmøte i Fron 8. november ble avlyst grunnet Covid-19, venter på nytt møtetidspunkt. 

o Hatt kontakt med Vestsida FK, som ønsker samarbeid med Kvam IL. 

o Daglig leder får «frie tøyler» til å forsøke å få på plass seniorlag. 

• Ski- og sykkel 

o Utstyret til basistreningen har kommet. Ikke igangsatt pga. Covid-19. 

o Dugnad gjennomført i lysløypa. 

o Barmarkstrening på mandager kl 19. 

• Folkehelse 

o Trukket vinnere av turorientering. 

o Ikke fått invitasjon fra Tormod SK ang. Stolpejakten. Gruppa følger opp dette. 

o Uavhengig av Stolpejakten vil folkehelsegruppa fortsette med dagens turorientering. 

o Voksentrimmen avlyst ut året grunnet Covid-19. 

o Ragnhild og Ingvild ønsker voksentrim på fredager i tillegg til søndager. Gruppa vurderer 

to dager neste sesong. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 50/20  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2020.  

o Pr 30.11.2020 er det 532 betalende medlemmer og 80 personer sist betalt i 2019, totalt 612 

medlemmer.  

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

• Daglig leder minnet om framvisning av Politiattest. 

• Rent Idrettslag, Anti Doping, registrering av hver undergruppe (håndball, fotball, ski/sykkel) innen 

01.12.2020, status; 

o Håndball: Møte med registrering mandag 7. desember. 

o Fotball: Skal gjennomføre. 

o Ski- og sykkel. Registrer begge grener, og tar med Kvam IL friidrett. Disse dekker 

Furusjøen Rundt-arrangementene. 

• Klubbgenser til trenere/ledere kan hentes hos daglig leder. 

• Furusjøen Rundt-rittet har fått tildelt NM Terreng Maraton i 2021! 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 
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Sak 51/20  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2021  

Vedtak: 

Årsmøtet legges til torsdag 18. mars 2021, kl 19.00. 

 

Styremøter legges til følgende tirsdager kl 19.00: 

• Tirsdag 12. januar 2021  

• Tirsdag 9. mars 2021 

• Tirsdag 20. april 2021  

• Tirsdag 1. juni 2021    

• Tirsdag 14. september 2021  

• Tirsdag 26. oktober 2021  

• Tirsdag 7. desember 2021  

 

Sak 52/20  Eventuelt   

Vannslange som ligger langs gjerde ved Jenslykkja. Sjekk om den kan fjernes. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.15 

Neste styremøte er tirsdag 12. januar 2021, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 

 


