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Kvam Idrettslag 

12. januar 2022 

Tilstede:  

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Fotballgruppa v. Idar Holten  

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 11. januar 2022 kl. 19.00 

 

Sak 01/22 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 07.12.2021. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 02/22  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 03/22  Rehabilitering av Kvamhytta 

Arkitekt Bjørn Horten hadde levert 2 skisser/forslag, A og B. 

 

Vedtak: 

Styret ønsker Alt. B med noen endringer. 

Daglig leder sjekker følgende med arkitekt; 

• Ønske om større utbygg ved inngang til HC-dusj og eget vaskerom/BK. 

• Hva trenger arkitekt for å tegne fasade og tegne inn ovennevnte ønsker? 

 

Sak 04/22  Æresmedlemmer 

Vedtak: 

Styret vedtok at det blir ingen nye æresmedlemmer i 2022. 

 

Sak 05/22  Fremtidig skolestruktur i Nord-Fron – høring  

Nord-Fron kommune har åpnet for 2. høringsrunde, med høringsfrist 01.02.2022. 

 

Vedtak: 

Daglig leder sender forslag til høringsinnspill til styret. Styret gir tilbakemelding på forslaget før evt. 

redigering/innsending. 

 

Sak 06/22  Ny lovnorm for idrettslag  

På idrettstinget i 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Lovendringene medfører behov for å oppdatere 

idrettslagets lov. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok ny lovnorm. 

 

Sak 07/22  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Begynner igjen onsdag 12.01.2022 

https://www.nord-fron.kommune.no/aktuelt/horingsrunde-2-om-fremtidig-skolestruktur-i-nord-fron-kommune.18867.aspx
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o Aktivitetsplan er lagt ut 

o Livredderkurs er gjennomført 

• Håndball 

o Ikke til stede 

• Fotball 

o Startet opp igjen med fredagstreninger, delt på samme kohorter som skolen 

o Møte i gruppa gjennomført, planla 2022-sesongen 

o Informasjon til de eldste i barnehagen og alle elever på skolen er delt ut/deles ut 

12.01.2022. 

o Samme inndeling av lag som i 2021 

o Gruppa ønsker yngre med som trenere 

o Prøver å arrangere turnering i Kvamshallen til våren. Grueturneringen for 11-årslag 

o Fredagsgruppa får tilbud om samling på Kvamhytta 

o Sonespillere 12 år meldes inn til IØFK 

o Har spilt inn til valgkomitéen om at gruppa ønsker en person ekstra rundt senior 

o Senior:  

▪ Melder på herrelag med beskjed om at det kan velges mellom 7`er, 9`er eller 

11`er lag 

▪ Melder på damelag med beskjed om at det kan velges mellom 7`er, 9`er eller 

11`er lag 

• Ski og sykkel 

o Dersom det er skiføre, så blir det skileik i lysløypa på fjellet mandag 17.01.2022 

o Basistrening i bygdahuset for den eldste gruppa mandag 17.01.2022, avhengig av endrede 

Covid-regler 

o Daglig leder får Frank Jensvoll til å sjekke lys/kabel på Røssumjordet. Er lyset koblet fra? 

o Idar: Kan gjerdet ved Kvamhytta flyttes for å få større parkeringsplassen? 

o Idar: Spørsmål om teknikktrening på ski 

o Gruppa spør Are Krohg om teknikktrening 

o Karusellrenn fra mandag 24.01.2022. Jim spurte Anette om hjelp til å sette opp 

karusellrenn på EQ Timing, sette opp arrangement 

• Folkehelse 

o Voksentrim starter igjen når det åpnes for det (Covid-19) 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 08/22  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2021:  

o Pr 31.12.2021 var det registrert 624 medlemmer. Oppgang fra 611 i 2020.  

o Kontingentinnhenting for 2022 har startet, og registrerte medlemmer får tilsendt 

registreringslenke for å få medlemsrabatt hos Sport 1 Vinstra. 

• Daglig leder har gitt svar til NIF på deres undersøkelse om økte strømkostnader i 2021. 

• Minner om framvisning av Politiattest. Oversikt er vedlagt 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.  

 
Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 09/22  Eventuelt   

Daglig leder lager og henger opp informasjon om å slå av lyset i hallen når man forlater den. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.30. 

Neste styremøte er tirsdag 9. mars 2022, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


