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Kvam Idrettslag 

21. april 2021 

Tilstede 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Idar Holten  

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 Folkehelsegruppa v. Cornelia Alhovik (stedfortreder for gruppeleder Heidi E. Holen) 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 20. april 2021 kl. 19.00 

 

Sak 15/21 Velkommen til nye styremedlemmer 

Informasjon til styre- og gruppemedlemmer.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 16/21 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 09.03.2021. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 17/21  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 18/21  Kontakte Kvam skolemusikk vedrørende ønske om felles øvingsdag for skolemusikk i 

Midt-dalen      

Jfr. sak 13/21. 

Daglig leder foreslo at Kvam IL spør Kvam skolemusikk om de kan sjekke ut om felles øvingsdag for 

skolemusikken i Midt-dalen er mulig/ønskelig.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok å sende forespørsel til Kvam skolemusikk v/Jakob Hanslien om det er mulig med samme 

øvingskveld for skolemusikken i midtdalen. 

 

Sak 19/21  Vinstra ungdomsskole – innsats for andre 

Jfr. sak 13/21. 

Daglig leder la fram forslag til innspill om ønsker fra Kvam IL. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok endret forslag til innspill til Vinstra ungdomsskole. Endringene i forslaget består i å ta med 

basistrening og allidrett som aktiviteter, samt at elever kan utarbeide innhold til økter eller bare være med 

som hjelpeinstruktør(er). 

 

Sak 20/21  Risikovurdering Furusjøen Rundt (FR) 

Kontrollutvalget til Kvam IL ba i sin beretning til årsmøte at det «utarbeides en risikovurdering i tilknytning 

til idrettslagets engasjement i Furusjøen Rundt, med hensyn til konsekvenser ved eventuelle bortfall av 

inntekter/inndekning av kostnader fra selskapet». 

Daglig leder hadde utarbeidet et forslag til en slik risikovurdering. 

 

Vedtak: 
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Styret vedtok at daglig leder endrer forslag til risikovurdering med justerte begreper og tiltak. Nytt forslag 

behandles på neste styremøte. 

 

Sak 21/21  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett 

Årsmøte ga fullmakt til styret til å utnevne representanter. 

 

Vedtak: 

Styret utnevnte ledere/medlemmer for hver gruppe og leder i idrettslaget som representanter til ting og møter 

i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

 

Sak 22/21  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Avsluttet sesongen 

o Oppstart ny sesong i oktober 

o Ønsker samme tider i Kvam bygdahus/trivselsbad som sist sesong 

• Håndball 

o Håndballsesongen er over 

o Vellykket avslutningsturnering 

o Påmeldingsfrist til ny sesong 1. mai 

o Neste sesong kan det bli vanskelig med J16- og J12-lag.  

o «Kast ballen». Ingvild involverer FAU v/Kvam skole. Gjelder to uker i september 

• Fotball 

o To treningsøkter hittil 

o Få lag og få spillere 

o Lag er påmeldt seriespill og trenere er på plass til disse lagene 

o Mulig samarbeid med Vinstra IL og Vestsida FK for de eldste 

o Vurderer to lag for G/J7, 10 spillere 

o Vurderer å be naboklubber til uhøytidelig turnering for å spille kamper 

o Mulig samarbeid med Fron FK for J15 

o Mulig treningssamling med Raphael Moreno i løpet av sommeren hvor naboklubber 

inviteres med 

• Ski og sykkel 

o Klubbmesterskap langrenn er gjennomført 

o Evaluert skisesongen – må satse mer på skileik/skicross framover. De som ønsker å satse 

på langrenn hjelpes til skisamarbeidet i dalen 

o Basistrening og barmarkstrening til høsten 

o Klatrerittet «Mot Rondane» er avlyst grunnet Covid-19 

o Øving og karusellritt arrangeres, plan er lagt ut på nettsida 

o Vurderer sykling for voksne 

• Folkehelse 

o Turorienteringen er snart klar. Oppstart 1. mai 

o Stolpejakten fra juni, 10 poster pr. lag i kommunen 

o Organiserte fellesturer er ikke satt opp. Bruker Facebookgruppa for å informere om turer 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 23/21  Andre orienteringssaker  

• Vårdugnad i Kvam Idrettspark – torsdag 29. april fra kl. 17.00. Oppfordrer alle til å delta.  

• Kvamhytta – rehabilitering. Planleggingsarbeidet fortsetter. Innspill om å lage 

oppholdsrom/lager/toalett for egne skiaktiviteter når hytta rehabiliteres. 

• Covid-19 kompensasjon. Gjennomgang av ordningene via Lotteritilsynet. Ordningen for 

søknadsbasert kompensasjon er under endring og blir lansert på nytt senere i vår. 

• Kontingent 2021.  

o Pr 20.04.2021 har 312 personer betalt årets kontingent. 

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

• Minnet om framvisning av Politiattest. 

• Klubbgenser til trenere/ledere hentes hos daglig leder. 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/kast-ballen/
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• Furusjøen Rundt-løpet er flyttet til 21. august grunnet at Birkebeinerløpet flyttet sitt løp til vår 

opprinnelige dato 4. september. 

• Furusjøen Rundt-rittet med NM arrangeres 10. juli. 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 24/21  Eventuelt   

Nord-Fron kommune har forespurt Kvam IL om vi ønsker å ta på oss rydding/merking i Pilegrimsleden. 

 
Vedtak: 

Kvam IL tar på seg rydding/merking fra Svan og nordover til kommunegrensen til Sel. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 21.25. 

Neste styremøte er tirsdag 1. juni 2021, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 

 


