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Kvam Idrettslag 

19. oktober 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. Gunn K Lien for Heidi E. Holen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

Ole Kristian Rudland, Valgkomitéen, sak 40/22 

Lars Mathias Moen, sak 41/22 

 

Forfall: 

 Ragnhild Røssum, (styremedlem) 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 18. oktober 2022 kl. 19.00 

 

Sak 40/22 Igangsetting av valgkomiteen 

Leder i valgkomiéen, Ole Kristian Rudland, deltok på behandling av saken. 

Leder av nyopprettet E-sportgruppe deltar i styret. 

Daglig leder sender oppdatert valgliste til valgkomitéen og styreleder. 

Vær obs på at alle gruppeledere er på valg. Dette skyldes at noen har tatt ett-årsperioder ved tidligere valg.  

Det vil være fornuftig å ha en jevnere fordeling av disse. 

Gruppene kom med noen innspill på aktuelle personer som valgkomitéen kan spørre.  

Gruppene ble oppfordret til å komme med nye innspill på aktuelle personer så raskt de vet om noen. 

 

Vedtak:  

Styret satte i gang valgkomiteens arbeid foran kommende årsmøte. 

 
Sak 41/22  Sykkelbane 

Lars Mathias Moen deltok på saken. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok denne prioriteringen for gjennomføring; 

1. Rehabilitering av Kvamhytta – avhengig av valg av tiltak og økonomi 

2. Discgolfbane – nærmer seg ferdigstilling 

3. E-sport – nærmer seg ferdigstilling 

4. Sykkelbane – i 2023, det søkes om økonomisk støtte til tiltaket 

5. Fotballgolfbane 

6. Volleyball- og fotballtennisbane 

 
Sak 42/22 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 13.09.2022. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 43/22  Økonomi     

Daglig leder orienterer om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 44/22  Rehabilitering av Kvamhytta 

Mottatt tilbud ble presentert under møtet. 

Befaring med Nord-Fron kommune og Innlandet fylkeskommune er avtalt til 25.10.2022. 

 

Vedtak: 



2 

 

Det gjennomføres møte/befaring på hytta den 25.10.2022 med Nord-Fron kommune og Innlandet 

fylkeskommune for å få svar på hva som er søknadsberettiget spillemiddel. 

Daglig leder informerer styreleder etter befaringen. 

Styret vedtok deretter å be om tilbud på alternativet innenfor dagens bygningsmasse. 

Aktuelle å be om tilbud fra er; 

• Even & Even 

• Fron Bygg 

• Rudi og Skogum 

• Tinde 

• Samt de som er forespurt tidligere 

 

Sak 45/22  Dalbo – jfr. sak 23/22 

Vedtak sak 23/22; 

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

senere.  

Daglig leder har fortsatt arbeidet med tanke på oppsigelse av leie av Dalbo, Parkvegen 7. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at Dalbo skal sies opp.  

Daglig leder sjekker ut pris for kjøp av Dalbo.  

Kontorplass til daglig leder tas opp igjen på neste styremøte. 

Styret vedtok at Kvamshallen og lysløypa på fjellet opprettholder dagens drift så lenge dagens strømstøtte 

gjelder. 

 
Sak 46/22  Høringer på Kommunal temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2026 og Temaplan  

  for kartlegging av friluftslivets ferdselsårer i Midt-Gudbrandsdal 

Styret gikk gjennom høringsutkastene. 

Daglig leder hadde utarbeidet noen forslag på høringsinnspill. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok at de som vil gi merknader, sender disse til daglig leder innen 01.11.2022. Daglig leder sender 

Kvam IL sine høringsinnspill innen fristene.  

 
Sak 47/22  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett: 

o Begynner 19.10.2022 

o Stor andel av barna er påmeldt 

o Venter fortsatt på livredderkurs fra Fron Badeland 

• Håndball 

o Kick-off gjennomført, 11 deltakere 

o G11 lag påmeldt 

o J08 lag påmeldt 

o Innkalt til ny runde for gutter med tanke på G09 lag 

o Fått tildelt 1 ½ time halltid, søkte om 2 timer. Har klaget. Idrettsrådet har godkjent 

fordelingen 

▪ Kvam IL skriver brev til Nord-Fron kommune (NFK) om at inneidretter og barn 

må prioriteres ved tildeling av halltider. 

Daglig leder lager forslag til brev og sender styret for rask godkjenning før det 

sendes NFK. 

• Fotball 

o Sesongavslutninger pågår 

o Teknikkmerker pågår, ca. 30 spillere har deltatt 

o Evaluering av årets sesong, og planlegging av ny pågår 

o Fredagstreninger etter skoletid starter 21.10.2022 

o Old Boys startet treninger sist fredag 

• Ski og sykkel 

o Stort oppmøte på første sykkeltrening 

o Et karusellritt med noen få deltakere, et ritt uten deltakere 

o Basistrening har startet opp igjen  

o Nettsidesaker kommer ikke på Facebooksiden. Daglig leder sjekker. 
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o Daglig leder legger ut på nettsiden søndager før hver mandagstrening. Daglig leder 

programmerer nettsidesakene tidligere, så ved endringer må gruppa gi tilbakemelding 

senest fredager på dagtid. 

• Folkehelse 

o Trekning av turorientering, frist for innlevering er 31.10.2022 

o Poster i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning må fjernes i høst, og før vi kan søke om 

steder å sette ut poster for neste år 

o Stolpejakten går fram til 01.11.2022 

o Voksentrimmen starter 23.10.2022 

▪ Innspill fra Idar: Må «annonsere» tidlig om når det er/ikke er treninger 

▪ Daglig leder legger ut på nettsiden lørdager før hver søndagstrening. Daglig leder 

programmerer nettsidesakene tidligere, så ved endringer må gruppa gi 

tilbakemelding senest fredager på dagtid. 

o Mål om å gjeninnføre mandagsturer fra 2023 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 48/22  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2022:  

o Pr. 18.10.2022 er det registrert 500 betalende medlemmer og 105 personer sist betalt i 

2021, totalt 605. 

o På samme tid i 2021 var det registrert 565 betalte medlemmer og 50 sist betalt i 2020, 

totalt 615. 

• E-Sport: 

o Anette orienterte om nytt siden forrige styremøte. 

▪ Bestilt utstyr har kommet til Power Vinstra, 10 datastasjoner inkludert bord og 

stoler 

▪ Overtar lokalet i bygdahuset i uke 42 

• Snekker og elektriker er bestilt 

▪ Innmeldt i «E-sportalliansen». Ønske om at vi deltar med kunnskap/erfaringer 

▪ E-sportalliansen er finansiert av Sparebankstiftelsen DnB. De gir midler til 

utbedring av lokaler med mer. 

• Discgolf (frisbeegolf) og andre tiltak i Idrettsparken: 

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

skal være klar innen tidsfristen i november. 

o Tegning over banen ble presentert. 

• 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.  

▪ Dette er ikke sjekket. 

• Gudbrandsdal Energi har ordnet «ledninsgsnettet» i lysløypa og lyset er testet. 

• 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. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 21.50. 

Neste styremøte er tirsdag 6. desember 2022, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


