
1 

 

Kvam Idrettslag 

9. mars 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 9. mars 2021 kl. 19.00 

 

Sak 08/21 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 12.01.2021.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 09/21  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 10/21  Årsmøte i Kvam IL 2020 

Årsmøtet 18.03.2021 ble annonsert på lagets hjemmesider 16.02.2021.  

Årsmøtegjennomføringen kan bli endret dersom det kommer nye Covid-19 retningslinjer. 

 

Vedtak: 

Styret innstilte Svein Erik Kamp som ny kandidat til valgkomiteen.  

Daglig leder retter skrivefeil i saklista. 

Styret godkjente årsmøtepapirene. 

 

Sak 11/21  Felles handlings-/tiltaksplan for Rent Idrettslagsertifisering     

Jfr. sak 05/21. 

Daglig leder hadde utarbeidet forslag til felles handlings-/tiltaksplan for Rent Idrettslagsertifisering. Denne 

kan brukes som hjelp til alle grupper som skal sertifisere seg. Sertifiseringen må skje på gruppenivå. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok felles handlings-/tiltaksplan for Rent Idrettslagsertifisering. 

 

Sak 12/21  Orientering om bruk av Vinstrahallen 

Jfr. sak 06/21. 

Kvam IL sendte uttalelse til Nord-Fron kommune om saken etter forrige styremøte. 

Svar fra Nord-Fron kommune er mottatt. 

 

Vedtak: 

Daglig leder sender ønske til Nord-Fron kommune om å unngå torsdager til vaksinering i tiden framover. 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 13/21  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o 2 grupper holder på fram til påske 

o Avventer nye Covid-19 regler for å bestemme avslutning til påske. 

• Håndball 

o Få kamper grunnet Covid-19. Jenter 10 fikk spilt noen kamper. 
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o Ingvild: 

▪ Forslag om turnering med mixede lag lokalt, en lørdag 

▪ Forslag om ferdighetsmerke, trenger da stor hall for noen øvelser 

▪ Må finne på noe «artig» som sesongavslutning 

o Mottatt forslag fra håndballforbundet om å delta på «Kast ballen». Skal gå via skolene, 

idrettslagene bes «selge inn» til skolene. Ingvild deltar på informasjonsmøte onsdag 10. 

mars. 

• Fotball 

o Gjennomført møte med fotballklubbene i Fron. Søkt kretsen om generell tillatelse 

samarbeidslag og utsatt søknadsfrist for barnefotballen. 

o Startet kartlegging av alle lag 

o Enkelte lag har fått på plass trener/lagleder. Frist for påmelding er 14. mars. 

• Ski- og sykkel 

o Karusellrenn er gjennomført med et ekstra renn, de to siste rennene som skicross.  

o Liten deltakelse fra 3./4. klasse og oppover. 

o Varierende deltakelse på skileik, men svært positivt med at to ungdommer deltok. 

o Utfordringen med større ungdom er at de deltar på mange aktiviteter samtidig. 

o Ragnhild:  

▪ Er det mulig å samle alle skolemusikkøvelser på samme kveld? Kvam IL gir 

innspill til Idrettsrådet i kommunen. 

▪ Besøk av skikretsen/-forbundet i vinter med tanke på skicross i lysløypa på 

fjellet. 

o Heidi:  

▪ Ungdomsskolen har et valgfag som heter «innsats for andre». Kan de spørres? 

Bjørn Sætha har ansvaret for dette i skolen. Daglig leder retter en henvendelse til 

ungdomsskolen om dette. 

o Jim sjekker angående klubbmesterskap 

o Daglig leder sjekker om Høvringentur kan gjennomføres 

• Folkehelse 

o Voksentrim og veterantreff har ikke vært arrangert grunnet Covid-19 

o Turorienteringen er planlagt, og starter opp 1. mai 

o Fellesturer arrangeres via Facebook, der enkeltpersoner tar ansvaret 

o Stolpejakten blir arrangert som et samarbeid mellom idrettslagene i Nord-Fron. Kvam IL 

har ansvar for å plassere ut 10 stolper. Turene merkes med 4 ulike fargekombinasjoner 

basert på antatt vanskelighetsgrad. Kvam IL arrangerer både turorientering og 

Stolpejakten. Stolpejakten skal være klar for publikum 15. juni. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 14/21  Andre orienteringssaker  

• Kvamhytta – rehabilitering.  

o Arkitekt Bjørn Horten er kontaktet på nytt for befaring. Han har også fått tegninger og 

foreløpige ønsker. 

o Følgende er omsøkt angående rehabiliteringsarbeidet; 

▪ SpareBank 1 Gudbrandsdal 

▪ Sparebankstiftelsen 

▪ Petra Slettens Fond 

▪ Kvam Sanitetslag 

▪ GD-Fondet 

▪ Spillemidler. Her venter vi på svar fra Innlandet fylkeskommune om vi kan søke, 

evt. hvor mye og til hva. 

▪ Anslått egenandel fra Kvam IL i søknader 

• Kontingent 2021.  

o Daglig leder sendte ut sms til alle i medlemsregisteret (708 personer) den 12.02.2021.  

o En del medlemmer ønsker å få tilsendt «giro», så disse er distribuert til disses postkasser. 

o Pr 08.03.2021 har 280 personer betalt årets kontingent. 

o Nye runder til de som ikke fornyer medlemskapet foretas til våren. 

• Minner om framvisning av Politiattest. Oppdatert oversikt ble vist fram under møtet, og følger 

vedlagt referatet. 
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• Kvam IL har søkt Stiftelsen Dam (via Norges Idrettsforbund) på nytt om prosjektet «Utta hafælla 

2». Svar kommer i midten av juni. 

• Kvam IL har søkt Gjensidigestiftelsen om støtte til gjennomføring av Aktivitetsuke for barn og 

unge i sommerferien. Svar kommer i midten av mai. 

• Jihan Demir har sagt opp sin stilling som renholder. Vaktmester Andre Gordon er ansatt som 

renholder med prøvetid, i tillegg til stillingen som vaktmester. 

• Klubbgenser til trenere/ledere hentes hos daglig leder. 

• Furusjøen Rundt-rennet ble avlyst grunnet Covid-19 restriksjoner. 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
 

Møtet ble avsluttet kl. 20.30. 

Neste styremøte er tirsdag 20. april 2021, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 

 


