
1 

 

Kvam Idrettslag 

20. oktober 2021 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors, gikk ca. kl. 20. 

 Fotballgruppa v. Idar Holten  

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 Folkehelsegruppa v. Rolf Moen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

Valgkomitéen, sak 45/21 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 19. oktober 2021 kl. 19.00 

 

Sak 45/21 Igangsetting av valgkomiteen 

Vedtak: 

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte.  

Gruppeledere sender sine forslag til Venke Sletten. 

 

Sak 46/21 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 14.09.2021. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 47/21  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 48/21  Skicrossanlegg – lysløypa ved Kvamhytta 

Jfr. sak 28/21 og 35/21. 

Skigruppa presenterte detaljer for ønsker/endringer. Se vedlagte bilde. 

Gruppa vil få til dosering i sving (merket i bilde), samt ulike «hinder» i traséen. 

Det estimeres med en dag dugnadsarbeid og en dag med maskinarbeid. De er avhengig av frost på bakken 

for å komme fram med maskin. 

Gruppa ønsker at ATV med beltekit er tilgjengelig ved Kvamhytta gjennom vinteren, samt rulle/slodd. 

Kvam IL har en ATV, så gruppa må prioritere om denne skal være tilgjengelig ved lysløypa på fjellet eller 

ved lysløypa i Idrettsparken. Eventuelt at gruppa transporterer denne opp/ned ved behov. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen, og gruppa kaller inn til dugnad når denne blir bestemt, samt sørger for 

maskinarbeid. Eventuell flis som ligger ved Kvamhytta kan brukes som de ønsker.   

 
Sak 49/21  Rehabilitering av Kvamhytta 

Jfr. sak 36/21 ble revidert framdriftsplan vedtatt på forrige styremøte.  

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

 

Vedtak: 

Styret vedtok følgende sammenfatning av Kvam IL sine ønsker, og sender disse til arkitekt: 

• Inntil 20 sengeplasser. Maks. 4-mannsrom, med tanke på skoleklasser og egne lag. 

• Be om skisse/forslag fra arkitekt til kr 25 000,- innen 31.12.2021 

• Ellers som tidligere vedtatte innspill; 
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o Standardheving jevnt over 

o Nytt og større kjøkken 

o Nytt inngangsparti tilpasset handikappede/rullestol 

o WC (handikapptilpasset) på hovedplan 

o Eget sted (rom) for oppbevaring av rengjøringsutstyr og -produkter 

▪ Vaskemaskin/tørketrommel for vask av rengjøringsprodukter. Dette også for 

gjester 

o Tilgang til toalett og inneareal ved treninger/renn når hytta ikke er utleid 

o Smøre-/utstyrsrom 

o Lagerplass 

• Tegninger av dagens løsning sendes arkitekt så raskt de er klare. 

 
Sak 50/21  Trenerattesten – nå obligatorisk 

Jfr. sak 37/21. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at alle trenere i laget skal ta Trenerattesten innen 31.12.2021.  

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

 
Sak 51/21  Leder-/trenersamling (og medlemmer?)  

Daglig leder foreslo leder-/trener-/medlemssamling lørdag 04.12.2021 kl. 11:00-14:00 

11:00-11:05 Velkommen 

11:05-11:45 Ekstern foreleser (dersom vi får tak i) 

11:45-12:00 Pause 

12:00-13:40 Gruppearbeid. Tema: Kvam IL i framtida, aktiviteter, arrangement og anlegg. 

13:40-14:00 Oppsummering 

14:00- Kvam IL dekker lunsj til alle. 

Påmelding innen 02.12.2021 grunnet matbestilling. 

Gruppelederne/styremedlemmer er ansvarlig for hver sin gruppe under gruppearbeidet. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok samlingen. Daglig leder sjekker med Idrettskretsen og eventuelt NTG Lillehammer angående 

foreleser. Følgende lokaler forespørres; 1. Kvamstunet, 2. Kirketeigen. 3. Kvam bygdahus, 4. Klubbhuset, 5. 

Rondablikk. 

 

Sak 52/21  Æresmedlemmer 

Jfr. sak 02/21 og 40/21 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at utnevning skjer på samlingen 04.12.2021. 

 
Sak 53/21  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett: 

o Begynner onsdag 20.10.2021. 

o Ikke fått svar fra Badeland angående livredderkurs. 

▪ Sissel sjekker med leder i Fron Badeland. Om hun ikke får svar gir hun beskjed 

til daglig leder som ringer Nord-Fron kommune. 

• Sissel har fått svar etter styremøte: 

• Andreas på Fron Badeland sier at de som tok kurs i 2020 er godkjent ut 

2021. Da er det ok at disse er svømmeinstruktører i høst. Nytt 

livredderkurs settes opp.  

• Håndball: 

o Gikk ca. kl. 20.00 

• Fotball: 

o Avsluttet sesongen, siste teknikkprøvetaking ble gjennomført i uke 42. 

▪ 22 spillere har tatt ulike teknikkmerker. 

o Frivillig fotballtrening på fredager starter i høst. På tvers av alder, og skal ikke kollidere 

med våre andre idretter. 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/trenerattesten-blir-obligatorisk/
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o Old boys treninger fredagskvelder. 

o Gruppa arbeider med deltakelse på turnering etter jul. 

• Ski og sykkel: 

o Planlagt omlegging i lysløypa på fjellet, se sak 48/21. 

o Basistrening starter mandag 25.10.2021 i bygdahuset. Kl. 18.00-19.00. Fra 3. til 6. klasse. 

Kl. 19.00-20.00 fra 7. klasse og oppover.  

• Folkehelse: 

o Avslutter årets turorientering. 

o Samarbeid med andre lag i kommunen om Stolpejakten. Planlegger nye stolper for neste 

år. 

o Gruppa ønsker innspill på plassering av nye poster 

o Idar hadde hørt at stolper på Kvam var «tøffere» å nå enn hos de andre. Kvalitetssikres 

mot plassering av nye stolper i 2022. 

o Voksentrim starter i Kvam bygdahus søndag 24.10.2021 

o Blåmaling til merking er sponset av Jeva Håndverk. Malingen er lagret hos Rolf Moen. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 54/21  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2021:  

o Pr 19.10.2021 er det 565 betalende medlemmer og 50 personer sist betalt i 2020, totalt 

615.  

o På samme tid i 2020 var tallene 530 og 80, totalt 610. 

• Lysstolpe i lysløypa blåste ned i august. Stolpen er skiftet ut.  

o Daglig leder har utarbeidet kartoversikt over stolpene i lysløypa i Idrettsparken, og bestilt 

Frank Jensvoll til å ta en gjennomgang av stolpene. 

• Kvam IL arbeider med å ansette ny renholder. 

• Kvam barnehage har kontaktet Kvam IL med spørsmål om å bruke toaletter på fast basis fra januar 

2022. Daglig leder har gitt positive signaler og etterspurt flere opplysninger. 

• Daglig leder har startet planleggingsarbeidet med ønskene om frisbee- og fotballgolf, samt volley- 

og fotballtennisbane i Kvam Idrettspark. Styret mener at disse aktiviteten må tilpasses bruken, og 

gjøres på en rimelig og enkel måte. 

• Daglig leder foreslo å gjeninnføre «Hillingløpet» fra 2022. Styret var enige. 

• Høsten 2021 har og blir brukt til rydding og plassering av utstyr i Idrettsparken. Noe utstyr vil 

plasseres på nye steder. 

• 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 55/21  Eventuelt   

Kvam bygdahus: 

Ikke åpne døra ut ved utstyrsrommet. Dersom det er varmt, så åpne vinduer i stedet. 

Husk å lukke vinduer når aktiviteten er ferdig.  

 

Møtet ble avsluttet kl. 21.25. 

Neste styremøte er tirsdag 7. desember 2021, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


