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Kvam Idrettslag 

9. mars 2022 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 

Forfall: 

 Ola Aspeslåen, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Idar Holten  

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt via Teams, tirsdag 8. mars 2022 kl. 19.00 

 

Sak 10/22 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 11.01.2022. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  

Sak 11/22  Økonomi     

Daglig leder hadde sendt ut regnskapsrapport pr. 01.03.2022 i forkant av møtet.  

 

Vedtak: 

Styret behandlet ikke denne saken. 

 

Sak 12/22  Rehabilitering av Kvamhytta 

Daglig leder hadde sendt ut tegning fra arkitekt med et inntegnet forslag ved vindfanget fra Kvam IL i 

forkant av møtet. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok skisse/innhold, innstilling om fullmakt på bruk av egenkapital fra årsmøtet og tidsfrist for 

levering av tilbud fra håndverkere.  

Styret ønsker at daglig leder lager et prisoverslag samt skisse som kan legges fram på årsmøtet. 

• Fra daglig leder: 

o Har ikke kompetanse til å lage et slikt prisoverslag. Det er derfor tilbud skal hentes inn fra 

håndverkere. Jeg har bedt om at ny skisse fra arkitekten må være på plass til årsmøtet. 

o Arkitekten hadde heller ikke kompetanse på å lage prisoverslag, og måtte evt. hente inn 

tilbud til arkitektfirmaets kostpris. De ba oss om å hente inn tilbud. 

o Søknad om spillemidler og annen støtte, beregnes etter mottatte tilbud. 

 

Sak 13/22  Årsmøte i Kvam IL 2021 

Årsmøtet 17.03.2022 ble annonsert på lagets hjemmesider 15.02.2022.  

 

Vedtak: 

Styret ber om fullmakt fra årsmøtet til å bruke inntil kr 700 000,- i egenkapital til rehabilitering/innkjøp av 

løsøre på Kvamhytta, og til gjennomføringen, (sak 10 på årsmøtet). 

Styreleder spør Liv Tone Holen som kandidat til valgkomitéen, og Solveig Slettkoloen-Myren som nytt 

varamedlem Styreleder gir beskjed til daglig leder om utfallet.  

• Fra daglig leder: 

o Årsmøtedokumentene legges ut til gjennomsyn torsdag 10.03.2022, 1 uke før årsmøtet jfr. 

vedtektene. 

o Pr. i dag mangler nye personer til valgkomitéen og årsmelding fra ski- og sykkelgruppa. 

Styret godkjente årsmøtepapirene. 
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Sak 14/22  Vaktmester 

Daglig leder sendte ut en orientering om søkere/prosessen i forkant av møtet. Senere har daglig leder avtalt 

møte med en ny kandidat som ikke var på søkerlista. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at vaktmesterstillingen skal lyses ut på nytt, at daglig leder bestemmer hva som skal legges i 

stillingen, stillingsprosent, evt. sportslig innhold mm.  

Styret foreslår at det utlyses en sommerjobb for ungdom i tillegg, som kan klippe gress. 

• Fra daglig leder: 

o Det gjennomføres samtale med ny kandidat i løpet av denne uka. 

 

Sak 15/22  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett: 

o Som før.  

o Planlegger avslutning siste onsdag før påske, felles for begge gruppene. I bygdahuset eller 

hallen. 

• Håndball: 

o Som før.  

o Skal ha ansvar for kamphelg neste helg, sliter med å få tak i dommere. Mye blir Ingvild 

sitt ansvar. Mange fikk dommerkurs i fjor, men ikke fått praktisert. Nå vil de ikke lenger. 

Viktig med nytt kurs, som blir lagt rett før kamphelg. 

• Fotball: 

o Forfall 

o Anette informerte om seniorlaget som er oppe og går nå, med litt flexi på antall spillere på 

kamper. 

o Fra daglig leder:  

▪ Lag som fotballgruppa har satt opp er påmeldt innen fristen. 

▪ Søknader om dispensasjon for alder er sendt. 

• Ski og sykkel: 

o Har arrangert 3 karusellrenn og skileik de mandagene det ikke har vært karusellrenn.  

o Over 20 deltakere på renna, litt varierende antall på treninger, bare små.  

o Basistrening satt på vent, erfaringsmessig ikke så stort oppmøte på vårvinteren.  

o Vil ikke konkurrere med karusellrenn.  

o På sist mandag kom ingen på trening, da det ikke var annonsert på hjemmesida.  

▪ Fra daglig leder: 

• Gruppa sender over hvilke dager det skal være renn eller trening, så 

blir nettsak laget/lagt ut i god tid. 

o Kan daglig leder sjekke om vi kan få til gruppe i Rubic som kan brukes for å minne om 

aktivitet i denne gruppa?  

▪ Fra daglig leder: 

• Dette går. Det må registreres inn hvem som skal stå i denne gruppa. 

Gruppa sender navneliste/evt. bare fødselsår til de som skal stå i gruppa 

til daglig leder som registrerer. 

o Ragnhild foreslo at vi prøver til igjen med foredrag av Marianne Myklebust, men styret 

ble enige om å vente med det til høsten. Bruke litt tid i forkant på å informere og «verve», 

samt invitere naboklubber. Ragnhild sjekker uansett med Marianne, da vi har fått et godt 

«tilbud» fra skiforbundet med gratis kurs/foredrag/øving, samt rabatt på utstyrspakke. 

• Folkehelse: 

o Voksentreninger i gang nå med bra oppmøte. 

▪ FB-gruppe for å få ut info, og «påmelding» til treningene.  

o Får inn nye folk i gruppa nå, så håper å fordele ansvaret for de ulike aktivitetene på alle i 

gruppa. Vært mye på Heidi før. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 16/22  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2022:  
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o Daglig leder sendte ut sms til alle oppførte i medlemsregisteret (696 pr. nå), den 

05.01.2022. 

o Pr. 09.03.2022 var det registrert 327 medlemmer mot 250 på samme dato i 2021.   

o Registrerte medlemmer får fortløpende tilsendt registreringslenke for å få medlemsrabatt 

hos Sport 1 Vinstra etter at årets medlemskap er registrert/betalt. 

• Refusjon av strømkostnader:  

o Kvam IL søkte 08.03.2022 refusjonsordningen for forbruk i desember 2021 og januar 

2022. Tilskuddet for desember 2021-mars 2022 er estimert til kr 29 080,-, der februar og 

mars baseres på forbruk i januar. 

• E-sport:  

o Noen yngre personer har tatt kontakt og ønsker å bidra i prosjektgruppen for å arbeide 

fram e-sport tilbud. Målet er at prosjektarbeidet starter i mars. 

o Anette informerte litt rundt dette, at det er nybrottsarbeid, mye å sette seg inn i og en del 

valg en må ta. Ingvild har ei venninne som styrer ei e-sportgruppe i Eiker. Kan formidle 

kontakt/Teamsmøte om ønskelig. 

• Daglig leder har hengt opp plakat med oppfordring om å slukke lyset i Kvamshallen etter bruk. 

• Vi har i lengre tid hatt utfordring med programmering av lyset i lysløypa på fjellet. Minel har 

forsøkt å rette dette flere ganger. Etter siste forsøk 21.02.2022, ble det bekreftet at 

programmeringen nå er i orden. 

o Jim sjekker om det kan ordnes med en hovedstrømbryter på lysa, men at det fortsatt er 

strøm på timeren, slik at den ikke må programmeres på nytt hver høst. 

• Kvam barnehage har forespurt om lysløypa i Idrettsparken blir kjørt og sporsatt. Vi er avhengig av 

at ATV`en er tilgjengelig for å gjøre denne jobben. Skigruppa har prioritert at ATV brukes til 

kjøring i lysløypa på fjellet, slik at denne er plassert der. 

o Styret foreslår at Kvam IL sender forespørsel til kommunen om de kan skaffe en skuter og 

evt. et glattebrett (Jim/skigruppa setter opp utstyrsbehov), så kan Kvam IL være 

behjelpelige med å kjøre spor som Kvam barnehage og Kvam skole kan bruke.  

o Det er ønskelig at det er lys i lysløypa om vinteren sjøl om det ikke er snø/skispor, da det 

er mange som går tur der på kvelden.  

• Minner om framvisning av Politiattest. 

• 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 17/22  Eventuelt   

Vi pleier å arrangere Høvringentur på Palmesøndag. 

Det har kommet forespørsler. 

Med tanke på snøforhold og at Palmesøndag er 10. april, skal turen arrangeres? 

 

Vedtak: 

Styret vil at denne turen skal arrangeres. Vi får heller avlyse den hvis snømangel. 

• Fra daglig leder: 

o Busser bestilles og påmelding til Høvringentur åpnes. 

 

Styret ønsker også at Hillingen opp 6. mai skal arrangeres, samt sykkelrittet Kvam til Rondablikk. 

Fra daglig leder: 

• Skal Hillingen opp 6. mai være i tillegg eller i stedet for de tidligere skisserte Hillingløpet i juni 

som ble tatt opp på styremøte 19.10.2021? 

• Sykkelrittet «Mot Rondane» har tradisjonelt vært arrangert siste søndag i april. Skal 

arrangementet være tilsvarende? 

 
Møtet ble avsluttet kl. 20.45. 

Neste styremøte er tirsdag 19. april 2022, kl. 19.00. 

Ragnhild Røssum/Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


