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Kvam Idrettslag 

14. september 2022 

Tilstede: 

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ragnhild Røssum, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Idar Holten  

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 13. september 2022 kl. 19.00 

 

Sak 35/22 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 07.06.2022. 

 

Fra forrige styremøte: 

Daglig leder ga beskjed til Nord-Fron kommune/Pilegrimssenteret om gjerde ved Haave i Steinråket 

• Svar fra NFK 05.07.2022: 

o «Er i dialog med Per-Gunnar om vedlikehald bru/omlegging i Steinråket.» 

 

 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 har ikke mottatt referat etter forrige styremøte. Ragnhild sendte over referatet under 

styremøtet. 

 

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

• Svar fra Sport 1 Vinstra 08.06.2022; 

o «Alle klubbene har egne felt med klær i butikken, men skal selvsagt også har ferdig trykte 

klær.» 

• Anette mente at klærne med trykk fortsatt ikke var utstilt. Ingvild sjekker når hun skal innom Sport 

1 Vinstra i løpet av uka. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 36/22  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 37/22  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett 

o Påmelding gjennomført, 26 påmeldt av 33, til og med 2. klasse. 

o 2 grupper som de siste årene. 

o Bra med instruktører, derav 9 som har meldt seg på livredderkurs. 

o Begynner etter høstferien. Bygdahuset og badet er booket samme tid som tidligere. 

• Håndball 

o Kick-off dato må endres. Daglig leder endrer bestillingen fra 25. september til søndag 2. 

oktober 16.00-18.30. 

o Informasjon legges ut på skolen og på nettsiden til KIL. 

o Meldt på G11 lag (stor bane 6 spillere). 
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o J14 og damelag er påmeldt av Fron HK. 

• Fotball 

o 3-4 kamper gjenstår pr. lag denne sesongen. 

o 149 deltakere på fotballskole (ny rekord). Gode tilbakemeldinger. IØFK var til stede 

uanmeldt. De var imponert, foreslo «stasjonsvise» øvelser neste år. Positivt med egne 

jentegrupper. 

o 3 lag deltok på Grueturneringen, G10 og 11 og J12. Vellykket. 

o Trenerkurs tilbydd. Få påmeldte pr. nå. Fotballgruppa vurderer og gir tilbakemelding til 

kretsen. 

o Teknikkmerke fra uke 38, utenom treninger. 

o A-laget, som Idar har tatt tak i, fullfører sesongen. 

o Møte i fotballgruppa i uke 38. 

• Ski og sykkel 

o Sykkeltrening i gang, 10-15 deltakere første gang. 

o 8 deltakere på første karusellritt, deretter 0 deltakere på treninger. 

o Idar foreslo at sykkelgruppa sjekker terminlista når det er fotballkamper for å unngå 

dagene med kamper. Hver ukedag er «fullpakket», så det bør ikke være faste ukedager for 

aktivitet. Fotballagene kan flytte sine treningsdager, kamper kan ikke flyttes. Gruppene 

må samarbeide mer for å finne ledige dager/tidspunkt. 

o Ingvild etterlyste «intervalltrening» i høst. Ragnhild tok med seg ønsket til gruppa. 

o Basistrening starter etter høstferien. 

• Folkehelse 

o Voksentrim starter etter høstferien. 

o Turorienteringen og Stolpejakten går ut oktober. 

o Statskog har bedt om at turorienteringsposter i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning 

fjernes etter årets sesong. 

Her er mottatt henvendelse fra Statskog; 

Fra: Hilde Hammer <hha@statskog.no>  

Sendt: tirsdag 16. august 2022 15.55 

Til: post@kvamil.no 

Kopi: Sel Fjellstyre <sel@fjellstyrene.no> 

Emne: Søknadspliktig tiltak - utplassering av orienteringsposter Kvam IL 

 

Statskog har mottatt rapport fra vårt lokale fjellstyre som informerer om utplassering 

av orienteringsposter på vår eiendom i Sel kommune, Sel og Nordre Kolloen 

statsallmenning. Bakgrunn for fjellstyrets rapport er at tiltaket ikke er godkjent av 

grunneier, og at enkelte poster berører hekkelokaliteter og sårbare naturområder.  

 

Statskog vil orientere om at alle tiltak på statsallmenningsgrunn, også utplassering av 

orienteringsposter, skilt ol., er søknadspliktige tiltak som skal behandles av Statskog 

og fjellstyret etter fjellovens bestemmelser.  

 

Årets utplassering må fjernes så snart sesonger er over. Dersom det er ønskelig å 

videreføre orienteringsposter senere år MÅ det sendes søknad til Statskog i god tid før 

utplassering er planlagt. Slik søknad må inneholde kart som viser plassering av 

poster, samt en beskrivelse av formål og plan for utplassering og opprydding. 

 

Med vennlig hilsen 

Hilde Hammer 

Eiendomskonsulent 

 

Innspill fra Anette: 

• Elise Frigstad har flyttet til Kvam, og har erfaring fra turn.  

• Hun kan spørres om å delta som instruktør på ettermiddag.  

• Forslag om at Allidrett kontakter henne, og spør om hun vil være med som instruktør. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 

Sak 38/22  Ny rydding av Pilegrimsleden 

Jfr. avtalen skal vi rydde leden være i god stand til enhver tid mellom mai-oktober, strekningen Svan-

Dalum. 
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Vedtak: 

Styret vedtok ny gjennomgang innen 15. oktober. 

Ole-Petter tar ansvar for strekningen Svan-Bjørke.  

Ingvild og Ragnhild tar ansvar for strekningen Løften-Sel grense.  

 

Sak 39/22  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2022:  

o Pr. 13.09.2022 er det registrert 479 betalende medlemmer og 122 personer sist betalt i 

2021, totalt 601. 

o På samme tid i 2021 var det registrert 538 betalte medlemmer og 54 sist betalt i 2020, 

totalt 592. 

o Ny påminnelse er sendt ut. 

• Rehabilitering av Kvamhytta: 

o Tilbudsforespørsel til håndverkere er sendt ut. Frist for tilbud er satt til 07.10.2022. 

• E-Sport: 

o Anette orienterte om nytt siden forrige styremøte; 

▪ Befaring med elektro og snekker er gjennomført og kostnadsoverslag er mottatt.  

▪ Kostnadsoverslagene inkl. mva. sier;  

✓ Kr. 43 125,- fra Elektro-Montasje (elektro-/dataarbeid). 

✓ Kr. 68 000,-, fra Bjørn Einar Sanden (snekkerarbeid). 

✓ I tillegg kommer kostnader til maling etc. 

▪ Søknader om støtte er sendt Sparebank 1, Nord-Fron kommune og ungdomsrådet 

i kommunen. Sparebank 1 har bevilget kr 50 000,-. 

▪ Tips fra styret om å søke Petra Slettens Fond i tillegg. 

▪ Styret sa det var ok å forskuttere i stand setting av lokalet i påvente av svar på 

søknadene. 

• Frisbeegolf og andre tiltak i Idrettsparken: 

o Kjartan Ous har ansvaret for å sette i stand frisbeegolfbanen. Han er i full sving og banen 

skal være klar innen tidsfristen i november. 

o Vi trenger bistand av Anette for å lage/bestille skilttavler til aktiviteten. 

o Idar sjekker med Pipelife om 9 stk. «rørstubber» som kan benyttes til fotballgolf. 

• 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 Jim deltok ikke på møtet. 

• Frank Jensvoll (GE) er kontaktet angående lys/strøm i lysløypa i bygda. Svar ikke mottatt hittil. 

• Minner om framvisning av Politiattest. 

o Vedlagt er oversikt over framviste attester, samt hvem som har fått tilsendt 

søknadsgrunnlag for attest.  

o Nye/manglende trenere/ledere sendes over fra gruppeledere til daglig leder, som sender ut 

søknadsgrunnlag til disse. 

o Alle trenere/ledere MÅ framvise gyldig politiattest. 

o Mottatt attest vises fram til daglig leder eller Anette N Lunde. 

• 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. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 21.34. 

Neste styremøte er tirsdag 18. oktober 2022, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


