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Kvam Idrettslag 

27. april 2022 

Tilstede: 

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ragnhild Røssum, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Fotballgruppa v. Idar Holten  

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 26. april 2022 kl. 19.00 

 

Sak 18/22 Velkommen til nye styremedlemmer 

Informasjon til styre- og gruppemedlemmer. 

 

Vedtak: 

Ingen nye i styret i år, saken utgikk. 

 

Sak 19/22 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 08.03.2022. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 20/22  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 21/22  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett 

Årsmøte ga fullmakt til styret til å utnevne representanter. 

 

Vedtak: 

Styret utnevnte ledere/medlemmer for hver gruppe og leder/styremedlemmer i idrettslaget som 

representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

 

Sak 22/22  Rehabilitering av Kvamhytta 

Forslag til tilbudsforespørsel til håndverkere. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok å arbeide videre med tilbudsforespørselen. Når denne er ferdig sendes den ut til håndverkere i 

løpet av mai 2022. Det settes frist for tilbudslevering på tre uker.   

 

Sak 23/22  Dalbo 

Daglig leder har startet et arbeid med tanke på alternativ lagerplass og kontor.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok at det arbeides videre med alternative muligheter for lager og kontorplass. Saken tas opp igjen 

senere.  

 

Sak 24/22  Risikovurdering Kvamhytta 

Kvam IL utarbeidet i 2021 en risikovurdering for vårt engasjement i Furusjøen Rundt AS.  
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Kontrollutvalget ba i sin beretning til årsmøte om: «En tilsvarende risikovurdering bør også utarbeides i 

tilknytning til den kommersielle driften av Kvamshytta, særlig dersom det skal gjennomføres store 

investeringer i dette prosjektet.» 

 

Vedtak: 

Styret vedtok «Risikovurdering Kvamhytta» med noen endringer. Risikovurderingen oversendes 

kontrollutvalget. 

 

Sak 25/22  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Har gjennomført avslutning etter sesongen med stort oppmøte 

o Utenom sesong nå 

• Håndball 

o Ikke til stede, sesongen er avsluttet 

• Fotball 

o Sesongen har startet, kick off 21.04.22 

o Det kommer til flere og flere som ønsker å spille fotball 

o Deltar på Flatmoen cup med flere lag, G11 på Grueturneringen, og muligens J12 

o Møte i gruppa torsdag 25.04.22 med blant annet Tine fotballskole på agendaen 

o Tor Oddmar Lillereiten gjennomfører keepertrening i løpet av sommeren 

• Ski og sykkel 

o Ragnhild refererte fra samarbeidsmøte i Midtdalen den 06.04.22. Nytt møte 27.04.22. 

o Ragnhild ba om styrets mening om egenandel pr. klubb. Styret ønsker at dette kommer 

som sak på framtidig styremøte. Ski- og sykkelgruppa lager eventuelt en sak på dette. 

o Anette foreslo karusellritt søndager.  

• Folkehelse 

o Tur-o klart, i salg fra 29.04.22 

o Stolpejakten åpner 01.05.22, plasserer ut stolper nå 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 26/22  Nye klubbklær ski og sykkel 

Daglig leder har innhentet tilbud på klubbklær for ski og sykkel fra Sportdesign AS v/Tom Erik Åsen. 

Bakgrunnen er at dagens leverandør (Kalas/Original) krever et minimumsantall på 5 stk. av hvert plagg for å 

levere. Vareprøver og priser var med til møtet. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at klubbklærne for ski og sykkel kan designes og legges ut for salg. Designforslag skal 

godkjennes av styret før de tilbys.  

 
Sak 27/22  Nærmiljøtiltak i Kvam Idrettspark 

• Frisbeegolfbane 

• Fotballgolfbane 

• Volleyballbane 

• Fotballtennisbane 

Daglig leder har søkt Sparebankstiftelsen om økonomisk støtte til arbeidet. Arbeidet kan ikke igangsettes før 

svar fra Sparebankstiftelsen foreligger dersom støtte skal gis, estimert svar i juni. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at arbeidet med nærmiljøtiltakene avventer svar fra Sparebankstiftelsen før de settes i gang. 

 
Sak 28/22  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2022:  

o Pr. 26.04.2022 var det registrert 434 medlemmer mot 312 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. 

• E-sport:  

o Første prosjektmøte ble gjennomført 28.03.2022.  

o Det er gjennomført to prosjektmøter hittil, og det tredje gjennomføres mot slutten av mai. 

o Anette orienterte om prosjektarbeidet som er gjort hittil. 

• Ny vaktmester er Sverre Haadem Rudland.  
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o Vi har lyst ut etter sommerjobb som vaktmesterassistent. 

• Høvringentur skulle vært arrangert 10.04.2022 med 71 påmeldte deltakere. Turen ble avlyst 

grunnet sterk vind. Refusjon er sendt hver enkelt påmeldt. 

• Håndballgruppa leverer inn draktsett etter sin sesong.  

• Vårens Klubbavis blir klar i uke 16/17. Distributør har sluttet å distribuere på postnummer. De 

distribuerer kun for hele kommuner.  

o Daglig leder foreslo at Klubbavis legges ut på nettsiden. 

o Styret vedtok å bestille opp minimum 100 eksemplarer som legges ut på Kiwi Kvam, 

Gammelbua og klubbhuset. 

• Klatrerittet «Mot Rondane» var satt opp søndag 24.04.2022.  

o Arrangeres av ski- og sykkelgruppa. 

o Ble ikke arrangert. Ski- og sykkelgruppa vurderer om det skal arrangeres videre. 

• Vårdugnad arrangeres torsdag 28.04.2022.  

o Alle deltar. 

• Kvam IL markedsfører «Hillingmarsjen» 08.05.2022 på sine nettsider. 

• HalvStyrkeprøven med start i Kvam lørdag 18.06.2022.  

o Her trengs det 2-3 personer. 

• Kvam IL arrangerer «Hillingløpet» 21.06.2022. Start ved klubbhuset, målgang på Hillingsetra. 

Grilling/saft/kaffe/kringle ved klubbhuset etterpå. Startavgift (inkl. servering) kr 100,- over 18 år, 

kr 50,- under 18 år. 

o Her trengs det 2-3 personer. 

• Arrangement på Kvamsfjellet (Rondablikk) i regi av Kvam Markedsforening lørdag 25.06.2022.  

o Her trengs det 2-3 personer. 

• Furusjøen Rundt-rittet arrangeres 09.07.2022 og -løpet 03.09.2022. 

• Fra forrige styremøte. Programmering av lys i lysløypa ved Kvamhytta;  

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.  

o Hvordan ligger dette an? 

• Fra forrige styremøte; Kvam barnehage har forespurt om lysløypa i Idrettsparken blir kjørt og 

sporsatt.  

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 Daglig leder har rettet spørsmålet til Nord-Fron kommune.  

▪ Svar fra Erik Kvernes i Nord-Fron kommune: Vi har pr d d ikke snøscooter så 

det blir i utgangspunktet vanskelig å få gjort.  

o Sissel Randen tar opp ønske med styrer i Kvam barnehage. 

• Fra forrige styremøte;  

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.  

o Daglig leder bestiller Gudbrandsdal Energi til gjennomgang av lyset i lysløypa i 

Idrettsparken. Lyset slås på til høsten. 

• 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 29/22  Eventuelt   

Pilegrimsleden: 

Idar: Pilegrimsleden nordover må ryddes grunnet trefall 

Ole-Petter: Svan-Kvam er ryddet og merket opp igjen. 

Heidi har spilt inn at det trengs en trapp over gjerdet ved Steinråket. Daglig leder gir beskjed til 

Pilegrimsledenes ansvarlige. 

Daglig leder setter opp en ny ryddedugnad i løpet av mai. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.30. 

Neste styremøte er tirsdag 7. juni 2022, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


