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Kvam Idrettslag 

2. juni 2021 

Tilstede 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Idar Holten  

 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. juni 2021 kl. 19.00 

 

Sak 25/21 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 20.04.2021.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 26/21  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 27/21  Risikovurdering Furusjøen Rundt (FR) 

Jfr. sak 20/21 

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 nytt forslag til en slik risikovurdering. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok «Risikovurdering Furusjøen Rundt» med noen endringer. Risikovurderingen oversendes 

kontrollutvalget. 

 

Sak 28/21  Skicrossanlegg – lysløypa ved Kvamhytta 

Kvam IL har mottatt rapport fra Norges Skiforbund (NSF) basert på befaring vinteren 2021. 

Forslagene i rapporten er ikke kostnadsberegnet. 

Dagens lysløype ligger på privat grunn hvor det er inngått festeavtale for gjeldende trasé med grunneierne, 

Opplysningsvesenets fond og Teige Gård. 

Om sommeren er alt areal tilhørende Opplysningsvesenets fond bortleid til andre. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at skigruppa utarbeider detaljer for ønsker, og spiller tilbake til styret i Kvam IL til neste 

styremøte i september. Styreleder kontakter NSF angående rapporten.  

 
Sak 29/21  Daglig leder - betingelser 

Jfr. tidligere medarbeidersamtale mellom styreleder og daglig leder, skal betingelser for daglig leder være et 

fast punkt på styremøte i juni hvert år. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at styreleder avtaler tid for medarbeidersamtale. Saken tas opp igjen på neste styremøte.  
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Sak 30/21  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Ikke til stede 

• Håndball 

o «Off season» 

o Kvam skole har fått tildelt «Kast ballen», rekrutteringsaktivitet. Kvam IL forplikter seg til 

å delta med bidrag. 

o Frist 1. mai for påmelding av ungdomslag for neste sesong. Kvam IL har ingen lag 

påmeldt i disse klassene. 

o Påmeldingsfrist for yngre lag er ca. 25. september. 

• Fotball 

o Sesongen startet. 

o Turnering 29. mai med 9 deltakende lag gutter/jenter 7 år. 

o Kontakt med Vinstra IL og Vestsida FK etter sommerferien angående samarbeid 

framover. 

o Tine fotballskole 12.-14. august. Adrian Krog (VM-mester i triksing) kommer lørdag 14. 

for å holde trikseshow. 

▪ Instruktører utenfor egen klubb vil også delta 

o Instruksjon ved Raphael Moreno utsettes til neste år. 

o Tanker om straffesparkarrangement til høsten med deltakere i alle aldre. 

o Idar: Kan det være en tanke å ta sykling og fotballtrening på samme helgedag? Sykkel 

først og fotball etterpå, med mat i klubbhuset imellom. Ski- og sykkelgruppa enige. En 

lørdag/søndag en gang i måneden med gjennomføring en gang først for å se interessen. 

Idar og Jim avtaler seg imellom. 

• Ski og sykkel 

o Se forslag fra fotballgruppa over. 

o Sykkeltreninger er i gang 

▪ Litt stor variasjon i deltakere for teknisk trening. De fleste har lyst til å sykle i 

skogen. 

o Utfordring med trenere. Har to sykkeltrenere fra gruppa nå. 

• Folkehelse 

o Veterantreff starter igjen fredag 4. juni. 

o Turorienteringen er i gang. Mangler å sette ut noen poster pga. «føret». 

o Stolpejakten der 5 lag i kommunen samarbeider starter 15. juni. Totalt 50 stolper i 

kommunen, hvorav 10 stolper som Kvam IL har ansvar for. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 31/21  Andre orienteringssaker  

• Kvamhytta – rehabilitering.  

• «Innsats for andre» Vinstra ungdomsskole (VUS), jfr. sak 13 og 19/21. 

• Covid-19 kompensasjon. 

• Kontingent 2021.  

o Pr 01.06.2021 har 422 personer betalt årets kontingent 

• Jfr. sak 13 og 18/2021. Kontakte Kvam skolemusikk vedrørende ønske om felles øvingsdag for 

skolemusikk i Midt-dalen.  

• Aktivitetsuke, uke 29.  

• Kvam IL har ingen offisiell mening om boikott/ikke boikott av VM fotball i Qatar. 

• Minnet om framvisning av Politiattest. 

• Klubbgenser til trenere/ledere hentes hos daglig leder. 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 32/21  Eventuelt   

Jfr. sak 24/21. Rydding av Pilegrimsleden, behandling av avtaleforslag med Nord-Fron kommune (NFK). 

 

Vedtak: 

Avtalen med NFK er ok. Daglig leder ber om merker som skal benyttes fra NFK. 
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Styret vedtok rydding fredag 11. juni kl. 18.00, oppmøte parkeringsplassen i Idrettsparken, ansvarlig Heidi 

Holen. Alle tar med ryddesag og sag. Drivstoff og rekvisita dekkes. Idar Holten gjennomfører rydding 

tidligere, og gir beskjed til daglig leder over hvilken strekning han har ryddet. 

 
 

Møtet ble avsluttet kl. 21.25. 

Neste styremøte er tirsdag 14. september 2021, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 
 


