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Kvam Idrettslag 

8. juni 2022 

Tilstede:  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 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) 

 

Forfall: 

 Ragnhild Røssum, (styremedlem) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 7. juni 2022 kl. 20.00 

 

Sak 30/22 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 26.04.2022. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner referatet. 

  
Sak 31/22  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 32/22  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Utenom sesong 

• Håndball 

o Utenom sesong 

o G11 påmeldt 2022/23 sesongen 

• Fotball 

o Alle lag i gang med seriespill, fungerer bra 

o J8 samarbeid Vinstra/Kvam fra nå, godkjent av kretsen 

o Flatmoen Cup kommende helg. Alle lag unntatt J12 deltar 

o Fotballskole i august med hittil 82 påmeldte 

o Deltar på Grueturneringen i august med tre lag, G10, 11 og J12 

o A-laget godt i gang 

• Ski og sykkel 

o Ski utenom sesong 

o Møte i gruppa før sommeren for å planlegge sykkelaktivitet i høst 

o Rydde opp utstyr i lysløypa på fjellet etter skileik 

• Folkehelse 

o Turorientering og Stolpejakten er godt i gang 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 33/22  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2022:  

o Pr. 07.06.2022 er det registrert 445 medlemmer mot 404 på samme tidspunkt i 2021.   

o Registrerte medlemmer får fortløpende tilsendt registreringslenke for å få medlemsrabatt 

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

• Eskil Wilhelmsen er ansatt som Vaktmesterassistent.  

• Pilegrimsleden: 

o Hele traséen er ryddet. 
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o Daglig leder gir beskjed til Nord-Fron kommune/Pilegrimssenteret om gjerde ved Haave i 

Steinråket 

• Styreledere KIL og FR gjennomfører medarbeidersamtale med daglig leder i løpet av sommeren.  

• Rehabilitering av Kvamhytta: 

o Tilbudsforespørsel til håndverkere er under arbeid. 

o Styreleder og daglig leder tar en siste gjennomgang på hytta mandag 13. juni før 

tilbudsforespørselen ferdigstilles og sendes ut.  

• E-Sport: 

o Anette orienterte om nytt siden forrige styremøte. 

• HalvStyrkeprøven med start i Kvam lørdag 18.06.2022.  

o Her trengs det en person i tillegg til daglig leder. Bjørnar Henden og Heidi Evjenth Holen 

er aktuelle. 

• Kvam IL arrangerer «Hillingløpet» 21.06.2022. Via Per eller Hvattumsvegen? 

o Her trengs det en person i tillegg til daglig leder og Jo Røssummoen. Ola Aspeslåen er 

aktuell. 

• Arrangement på Kvamsfjellet (Rondablikk) lørdag 25.06.2022.  

o Her trengs det 2-3 personer. 

• Fra tidligere 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 Pr. i dag er det ikke gjort noe. Det ordnes før vintersesongen starter. 

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

sporsatt.  

o Sissel Randen har rettet spørsmålet videre til styrer i Kvam barnehage, som sjekker ut om 

de kan få tilgang på utstyr. 

• 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 34/22  Eventuelt   

Forslag/spørsmål om sykkelbane, fra Lars Mathias Moen, i skogen mellom musikkpaviljongen og øvre  

fotballbane. 

• Ski- og sykkelgruppa v/Jim har vært med Lars Mathias på befaring.  

• Gruppa tar dette på sitt møte før sommeren. Prosjektet må beskrives og kostnadsberegnes. 

• Referat fra gruppemøte sendes daglig leder før sommerferien. 

 

Daglig leder gir beskjed til Sport 1 Vinstra at de får utstilt genser med KIL-trykk i butikken 

 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.25. 

Neste styremøte er tirsdag 13. september 2022, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


