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Kvam Idrettslag 

12. januar 2021 

Tilstede  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 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) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt via «Teams», tirsdag 12. januar 2021 kl. 19.00 

 

Sak 01/21 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 01.12.2020.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/21  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 03/21  Æresmedlemmer  

Jfr. vedtak sak 05/20 om at nye æresmedlemmer vurderes på første styremøte hvert år. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok innstillingen. 

 

Sak 04/21  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Klare til oppstart. Venter på klarsignal for å begynne igjen i bygdahuset 

o Ingen nye svømmeinstruktører har meldt seg. Bruker de fra i høst 

• Håndball 

o Ingen håndball siden forrige styremøte, fortsatt nedstengt 

o Har registrert Rent Idrettslag 

• Fotball 

o Samme som håndball 

o Arbeider med Rent Idrettslag, ferdig til neste styremøte 

o Ingen samarbeidsmøter gjennomført grunnet Covid-19 

o Konkrete henvendelse fra Otta IL, om samarbeid på jenter 15/17. Dialog med Idar Holten 

om dette. 

• Ski- og sykkel 

o Karusellrenn mandag 11. januar, 21 deltakere 

o Ser på muligheten om å arrangere skileik mandag 18. januar 

• Folkehelse 

o Ingen voksentrim grunnet Covid-19 

o Møte om Stolpejakt 21. januar 

 

Spørsmål fra Ingvild om skitrening for voksne med Are. Kan kombineres med skileik iflg. Ragnhild. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 
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Sak 05/21  Andre orienteringssaker  

• Kvamhytta – rehabilitering. Arkitekt Bjørn Horten er kontaktet. Grunnet at han var opptatt i 

desember, tas kontakten opp igjen i januar. 

• Kontingent 2021. Daglig leder starter innhenting av årets kontingent i løpet av vinteren. 

• Minner om framvisning av Politiattest. Liste over politiattest sendes sammen med referatet. 

• Rent Idrettslag, Anti Doping, registrering av hver undergruppe   

o Ski/sykkel/friidrett/håndball er registrert 

o Daglig leder lager forslag til overordnet handlingsplan for laget som legges fram for neste 

styremøte. 

• Stiftelsen Dam ga avslag på søknad om prosjektet «Utta hafælla 2». Daglig leder vurderer om det 

skal søkes på nytt ved neste søknadsfrist. 

• Vannslange som lå langs gjerde ved Jenslykkja er hentet av Brødrene Lium, foreløpig lagt ved 

innkjøring av Idrettsparken grunnet frost. 

• Frank Jensvoll rydder trær langs lysløypa ved Jenslykkja/Dalbo. 

• Klubbgenser til trenere/ledere hentes hos daglig leder. 

• Furusjøen Rundt-rennet arrangeres 20.02.21 med gjeldende «Covid-19 restriksjoner»  

 
Vedtak: 

Rent Idrettslag: Daglig leder lager forslag til overordnet handlingsplan for laget som legges fram for 

styremøte. 

Styret godkjente ellers orienteringene. 

 
Sak 06/21  Vinstrahallen 

Kvam IL har mottatt brev om at Vinstrahallen stenger halve hallen fra uke 2/2021 og utover da den skal 

brukes til vaksinering av Covid-19.  

Stenging av halv hall vil få store konsekvenser for barn og unges trening, spesielt våre håndballag. 

 

Vedtak: 

Kvam IL må få fram ønsker om at inneidretter må prioriteres ved bruk av halv hall. 

Ingvild og Ole-Petter deltar på telefonmøte med Nord-Fron kommune torsdag 14. januar. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse til Nord-Fron kommune: 

Vinstrahallen 

Kvam idrettslag har mottatt brev fra Nord-Fron kommune om at Vinstrahallen stenger halve hallen fra uke 

2/2021 og utover da den skal brukes til vaksinering av Covid-19.  

Stenging av halv hall vil få store konsekvenser for barn og unges trening og kamper for våre håndballag. 

I denne tiden er det særdeles viktig at flest mulig aktiviteter for barn og unge kan gjennomføres. 

Andre kommuner løser dette på en annen måte, det mener vi også at Nord-Fron kommune kan gjøre. 

Kvam IL ønsker at inneidretter må prioriteres ved bruk av halv hall. Uteidretter kan benytte flere andre 

steder, blant annet i Kåja og ledige tider i Kvamshallen. 

Vi stiller spørsmål om kombinasjonen trening i halv hall med støy og svette, kontra vaksinering i andre 

halvdelen. 

Kvam idrettslag ber derfor om at Nord-Fron kommune ser etter andre alternativer for lokaler til 

vaksinering. 

 

Med vennlig hilsen  

Kvam idrettslag 

 
Sak 07/21  Eventuelt   

Anette presiserte viktigheten av at all aktivitet kommer i gang igjen så raskt det blir lov. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 20.15. 

Neste styremøte er tirsdag 9. mars 2021, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 

 


