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Kvam Idrettslag 

15. september 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. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt via «Teams», tirsdag 14. september 2021 kl. 19.00 

 

Sak 33/21 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 01.06.2021.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 34/21  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 35/21  Skicrossanlegg – lysløypa ved Kvamhytta 

Jfr. sak 28/21. 

Skigruppa har ikke hatt møte om saken. Saken utsettes derfor til neste styremøte 26.10.2021. 

Styreleder orienterte fra kontakt med Oppland Skikrets/NSF om rapporten fra dem. Se også sak 44/21 

Eventuelt. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at skigruppa presenterer detaljer for ønsker om skicrossanlegg på neste styremøte.  

 
Sak 36/21  Rehabilitering av Kvamhytta 

Kvam IL må utarbeide en plan for rehabilitering av Kvamhytta, inkl. kostnadsramme.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok revidert framdriftsplan. 

• 17.09.2021 Arkitekt Bjørn Horten (RAM Arkitektur AS) kommer på befaring på Kvamhytta. 

Daglig leder gir ham de foreløpige ønskene om utbedring, samt spør om hvilken frist som vil gjelde 

for innspill til nye ønsker. Basert på svaret, legges informasjon ut på nettsiden. 

• Frist 10.10.2021. Utarbeide nye plantegninger for dagens løsning. Ansvar Ola Aspeslåen.  

• Frist 26.10.2021. Sammenfatte dette med KIL sine ønsker. Ansvar daglig leder/styremøte.  

• Frist 31.12.2021. Skisse/muligheter fra arkitekt.  

• Frist 11.01.2022. Styremøte i KIL med vedtak om innhold i tilbudsforespørsel. 

• Frist 15.01.2022. KIL sender ut tilbudsforespørsel til 2-4 bedrifter.  

• Frist 28.02.2022. Tilbudsfrist til firmaer. 

• Frist 08.03.2022. Styret innstiller på forslag til årsmøte, hvor styret ber om fullmakt fra årsmøte til 

gjennomføring av arbeidet innenfor en kostnadsramme.  

• Frist 17.03.2022. Årsmøte i KIL. 

• Frist 01.10.2022. Søknad om spillemidler. 

• Rehabilitering i perioden 11.04.2023-30.10.2023. 
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Sak 37/21  Trenerattesten – nå obligatorisk 

Se her; https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/trenerattesten-blir-obligatorisk/  

 

Vedtak: 

Daglig leder har startet arbeidet med å sjekke ut hvilke grupper som er klargjort til å gjennomføre 

Trenerattesten, samt å registrere hvem som har vist fram politiattest. Opplysning om framvist godkjent 

politiattest vises på samme side/CV som Trenerattesten. 

Ettersom Kvam IL bruker Rubic som sitt medlemssystem, vil dette ta noe tid. Systemet for Trenerattest later 

til å være koblet mot NIF sitt eget medlemsregister. 

Saken tas opp igjen på neste styremøte. 

 
Sak 38/21  «Tilbake til idretten» 

Se her; https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norsk-idrett-planlegger-gjenapningskampanjen-

tilbake-til-idretten/  

 

Vedtak: 

Styret vedtok at Kvam IL deltar i «Tilbake til idretten» 25.09.2021 med å arrangere «Åpen dag» i Kvam 

Idrettspark kl. 12.00-14.00.  

Alle grupper (gruppeleders ansvar) deltar.  

Ca. 20 minutters aktivitet pr. gruppe/stasjon. 

• Allidrett/folkehelse med aktivitet sammen. 

• Håndball med aktivitet 

• Fotball med aktivitet 

• Ski/sykkel med aktivitet 

• Aktivitetene avsluttes med ca. 20 minutters fotballkamp mellom barna og voksne. 

• Grilling ved Ragnhild Røssum. 

Daglig leder sørger for at utstyr er tilgjengelig, basert på ønsker fra gruppenes ansvarlige. Disse må gi 

beskjed om hvilket utstyr som ønskes senest torsdag 23.09.2021. Utstyr som vi ikke har tilgjengelig denne 

dagen, rekker vi ikke å kjøpe inn. 

Daglig leder ordner grill, gass og kjøper inn pølse og lompe. 

Daglig leder lager invitasjon og distribuerer denne på Kvam skole, i Kvam barnehage og legger på nettsiden. 

 

I tillegg vil oppstarten av allidrett-, håndball-, ski- (basis) og voksentrimaktivitetene etter høstferien 

markedsføres som «tilbake til idretten». 

 

 
Sak 39/21  Ny rydding av Pilegrimsleden 

Jfr. avtalen med Nord-Fron kommune, skal Pilegrimsleden være i god stand til enhver tid mellom mai-

oktober. Strekningen Svan-Dalum. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok ny rydding av leden tirsdag 28. september med oppmøte/avreise i Kvam Idrettspark kl. 17.30. 

 
Sak 40/21  Æresmedlemmer 

Jfr. sak 02/21. 

Grunnet Covid-19 restriksjoner ble ikke nye æresmedlemmer utnevnt på planlagt tidspunkt. Utnevningen må 

skje i 2021.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok at utnevnelsen skjer på Åpen dag i Kvam Idrettspark lørdag 25.09.2021. Dersom de aktuelle 

personene ikke kan møte denne dagen, utsettes utnevnelsene til et senere tidspunkt. 

 
Sak 41/21  Daglig leder – betingelser – til orientering 

Jfr. sak 29/21.   

Medarbeidersamtale mellom styreleder og daglig leder ble gjennomført 21.06.2021. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/trenerattesten-blir-obligatorisk/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norsk-idrett-planlegger-gjenapningskampanjen-tilbake-til-idretten/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norsk-idrett-planlegger-gjenapningskampanjen-tilbake-til-idretten/
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Sak 42/21  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett: 

o Oppstart onsdag 20.10.2021. 

o To grupper. 

o 31 barn påmeldt. 

o Venter på svar fra Fron Badeland vedrørende livredderkurs for instruktører. 

• Håndball: 

o Påmelding til håndballoppstart sendes ut ca. 1 uke før oppstart. 

o Kick-off arrangeres enten torsdag 07.10. eller søndag 10.10.2021. 

o Otta IL har invitert J16 spillere til deltakelse der. 

o Ringebu/Fåvang HK har invitert J14 spillere til deltakelse der. 

o «Kast ballen» arrangeres av Kvam skole fram til høstferien. Det er håp om økende 

deltakelse i vår håndballaktivitet etter dette. 

o Det arbeides med å plassere treningstider i Vinstrahallen for den kommende sesongen. 

• Fotball: 

o 110 deltakere på fotballskole i august. Ny deltakerrekord siden oppstarten i år 2000! Gode 

tilbakemeldinger. 

o 16 deltakere på gjennomføring av teknikk-/minimerke i september. Flere det ikke passet 

for, så tilbudet kan bli gjentatt. Vi tar med at det er første gangen Kvam IL arrangerer 

merketaking siden 2013! 

o 7-åringer spiller sine kamper som turneringer på helgetid, og ikke på oppsatte ukedager 

jfr. terminlisten til fotballkretsen. Tilpasningen har gitt gode tilbakemeldinger, og kan 

være noe å tenke på for flere årstrinn. Dersom Kvam IL fotball ønsker dette, så må vi gi 

innspill til fotballkretsen tidlig i høst. 

• Ski og sykkel: 

o Ingen aktivitet siden sommerferien. 

o Gruppa arrangerer to sykkeltreninger på mandager før høstferien. 

o Basistreningen starter opp etter høstferien. 

o Skileik på fjellet når føret tilsier det. 

• Folkehelse: 

o Sommerens turorientering går mot slutten. Det blir spennende å se på antall solgte 

klippekort sammenlignet med i fjor. Spesielt ettersom mange deltar på Stolpejakten. 

o Stolpejakten var et nytt tilbud som startet 15.06.2021. 

o Oppstart voksentrim søndag 24. oktober. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 43/21  Andre orienteringssaker  

• «Innsats for andre» Vinstra ungdomsskole (VUS), jfr. sak 13, 19 og 31/21. 

o Svar fra VUS v/Bjørn Sæta 09.09.2021: 

▪ «Beklager seint svar, men vi klarte ikkje å få organisert dette i 1. periode. Vi får 

heller sjå nærare på det når periode 2 startar i desember. Sundheim tok imot 11 

elevar i år, og det er ein plass mange ønskjer seg til».    

• Covid-19 kompensasjon: 

o Det er åpnet for søknadsbasert kompensasjon for perioden januar-oktober, med 

søknadsfrist 15.11.2021 

• Kontingent 2021:  

o Pr 13.09.2021 er det 538 betalende medlemmer og 54 personer sist betalt i 2020, totalt 

592.  

▪ Det er sendt ut sms to ganger. 

▪ Distribuert i postkasser til de som ikke hadde tegnet medlemskap pr. juli. 

▪ KIL sin nettside/FB 4 ganger med oppdatering og henstilling. 

o På samme tid i 2020 var tallene 502 og 92, totalt 594. 

• Evaluering etter Aktivitetsuken er gjennomført. 

• Lysstolpe i lysløypa blåste ned i august. Gudbrandsdal Energi er bestilt til reparasjon. Brødrene 

Lium reiste ny stolpe i uke 36. Ola Aspeslåen spurte om alle stolper var sjekket, så ikke flere kan 

falle ned. Daglig leder kontakter Frank Jensvoll for gjennomgang av stolpene. 

• Følgende søknader er sendt: 

o Stiftelsen Dam – helseprosjekt Utta hafælla 2. Svar medio desember. 
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o Stiftelsen Dam – aktivitetsprogram – søkt om deler av helseprosjektet. Avslag. 

o Gjensidigestiftelsen – E-Sport. Svar medio desember 

o Sparebankstiftelsen – rehabilitering Kvamhytta. Svar oktober. 

• Kvam IL har lyst ut etter renholder med søknadsfrist 30.09.2021. 

• Minner om framvisning av Politiattest. Ingen endring etter siste styremøte. 

• Klubbgenser til trenere/ledere kan hentes hos på klubbkontoret. Husk at navn/størrelse må noteres 

og overbringes daglig leder om denne ikke er til stede.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 44/21  Eventuelt   

Invitasjon fra Oppland Skikrets om inspirasjonskurs. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok å overbringe invitasjonen til skigruppa for videre arbeid/planlegging.  

 

Sak fra Idar: 

Ønske om fotball- og frisbeegolf i Kvam Idrettspark hvor høsten/vinteren benyttes til planlegging. 

Under møtet kom forslag om volleyball- og fotballtennisbane. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at høsten/vinteren benyttes til planlegging med mål om at ønskene er på plass til sommeren 

2022. Planleggingsarbeidet gjelder fotball- og frisbeegolf, samt volleyball- og fotballtennisbane. 

 

Spørsmål fra Anette: 

Kan Kvamshallen åpnes igjen for uorganisert aktivitet? 

Hallen har vært stengt for uorganisert aktivitet siden 12.03.2020 grunnet Covid-19. 

 

Svar fra koronatelefonen/kommunelege Brabrand 15.09.2021: 

Kvamshallen kan åpnes igjen for uorganisert aktivitet. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.55. 

Neste styremøte er tirsdag 26. oktober 2021, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 

 


