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Kvam Idrettslag 

8. desember 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 på Kvamhytta, tirsdag 7. desember 2021 kl. 19.00 

 

Sak 56/21 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 19.10.2021. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 57/21  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 58/21  Leder-/trener/medlemssamling  

Samlingen ble avlyst. 

 

Vedtak: 

Saken utgikk. Styret vedtok at samlingen blir arrangert på et senere tidspunkt.  

 

Sak 59/21  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett: 

o Allidrett kan gjennomføres med de nye Covid-19 restriksjoner 

• Håndball: 

o Går sin gang med relativt få lag 

o 6/7 år lag spiller bra, trener i bygdahuset 

o En spiller G10 deltar på Fron HK, samt eget lag i Kvam 

o J12 samarbeidslag Kvam/Fron HK 

o Mye fram og tilbake med halltid i Vinstrahallen 

• Fotball: 

o 8-11 år gutter/jenter trener i Kvamshallen fredager etter skolen. Først mat i klubbhuset, så 

trening 

o Dametrening tirsdager med 10 deltakere og oppover 

o Herrer trener fredager med 10 deltakere og oppover 

o Utdeling av mini- og teknikkmerker og statuetter for 50 seriekamper er gjennomført 

• Ski og sykkel: 

o Basis er i gang med økende deltakelse på den yngste gruppa. Den største gruppa er færre 

o Utfordring med å finne trener for de yngste 

o Ryddet trasé i lysløypa på fjellet. Entreprenør kontaktes av gruppa 8.12.21 

o Lysløypa i parken er kjørt opp en gang. Gjentas etter neste snøfall 

• Folkehelse: 

o Voksentrim søndager med stor deltakelse og mange nye deltakere 

o Hva er aldersgrensen for egenandel på voksentrim. Daglig leder sjekker.  

▪ Fra nettsiden: «Egenandel er kr. 40,- pr. gang for deltakere over 22 år.» 

o Daglig leder sjekker med Vinstrahallen 3. eller 5. dag jul kl. 12.00-14.00 
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▪ Daglig leder har booket hallen 29.12.2021 kl. 11.30-13.30. Ønsket tidspunkt var 

ikke ledig. Pris dersom over halvparten av deltakerne er over 20 år, kr 886,- 

o Deltatt på digitalt møte om Stolpejakten 

o For å fordele arbeidsoppgaver i gruppa kan det settes opp (delegere) ansvarsområder til 

hver enkelt i gruppa 

o Mottatt innspill om å arrangere swingkurs. God idé 

• Alle idretter: 

o Få med yngre personer som trenere, gjerne med honorar 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 60/21  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2021:  

o Pr 07.12.2021 er det 575 betalende medlemmer og 47 personer sist betalt i 2020, totalt 

622.  

o På samme tid i 2020 var tallene 532 og 80, totalt 612. 

• Heidi Evjenth Holen er ansatt som ny renholder. 

• Minner om framvisning av Politiattest. Oppdatert oversikt følger sammen med referatet. 

• 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. Oppdatert oversikt følger sammen med 

referatet. 

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 61/21  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2022  

Vedtak: 

Årsmøtet legges til torsdag 17. mars 2022, kl 19.00. 

 

Styremøter legges til følgende tirsdager kl 19.00: 

• Tirsdag 11. januar 2022  

• Tirsdag 8. mars 2022 

• Tirsdag 19. april 2022  

• Tirsdag 7. juni 2022    

• Tirsdag 13. september 2022  

• Tirsdag 18. oktober 2022  

• Tirsdag 6. desember 2022  

 

Sak 62/21  Rehabilitering av Kvamhytta 

Felles gjennomgang av hytta med tanke på rehabiliteringsarbeidet.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente gjennomgangen.  

 
Sak 63/21  Eventuelt   

Vedtak: 

Styret vedtok; 

1. Skal Kvam IL fakturere banenavnet «GE-banen» i 2021? Ja 

2. Skal Kvam IL takke ja til foreslått samarbeidsavtale med Gudbrandsdal Energi Holding, verdi kr 

10 000,-, eller skal vi forsøke andre innen samme bransje? Kvam IL takker nei til videre 

samarbeidsavtale og forsøker å finne en annen samarbeidspartner innen samme bransje. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 21.00. 

Neste styremøte er tirsdag 11. januar 2022, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


