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Kvam Idrettslag 

7. desember 2022 

Tilstede:  

 Ola Aspeslåen, (leder) 

 Anette Lunde Nyheim, (nestleder) 

 Ragnhild Røssum, (styremedlem) 

 Allidrett v. Sissel Randen 

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors 

 Fotballgruppa v. Idar Holten  

 Ski- og sykkelgruppa v. Jim Wilhelmsen 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Folkehelsegruppa v. Heidi E. Holen 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset, tirsdag 6. desember 2022 kl. 19.00 

 

Sak 49/22 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 18.10.2022. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 50/22  Økonomi     

Daglig leder orienterte om økonomisk status.  

 

Vedtak: 

Styret godkjenner orienteringen. 

 

Sak 51/22  Rehabilitering av Kvamhytta 

Vedtak: 

Styret vedtok at det utarbeides forslag på hvilke alternativer som finnes til neste styremøte. 

 

Sak 52/22  Dalbo – jfr. sak 23/22 og 45/22 

Vedtak: 

Styret vedtok å opprettholde vedtaket 45/22 om at Dalbo sies opp, og ikke kjøpes. 

Styret vedtok at kontorplass til daglig leder legges til dagens kontor i klubbhuset. Kontoret utvides ved å 

flytte veggen mot inngangsdøra, og at det settes inn et nytt vindu i det utvidete kontoret. 

 

Sak 53/22  Fastsetting av årsmøtedato og datoer for styremøter 2023 

Vedtak: 

Årsmøtet legges til torsdag 16. mars 2023, kl. 19.00. 

 

Styremøter legges til følgende tirsdager kl. 19.00: 

• Tirsdag 10. januar 2023 

• Tirsdag 7. mars 2023 

• Tirsdag 18. april 2023  

• Tirsdag 6. juni 2023  

• Tirsdag 12. september 2023  

• Tirsdag 17. oktober 2023  

• Tirsdag 5. desember 2023  

 
Sak 54/22  Senior fotball herrelag 2023 

Vedtak: 

Styret ga daglig leder fullmakt til å forhandle avtaler med trener/hjelpetrener/lagleder for Kvam IL sitt 

senior herrelag i fotball. 

 
Sak 55/22  Orientering fra aktivitetsgruppene 

• Allidrett: 

o Holder på som vanlig 
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o Svømming i uke 49 og 50 

▪ Daglig leder legger ut nettsak 07.12.2022 

o Daglig leder sjekker hvem av instruktørene som ikke har vist fram politiattest, og sender 

informasjon til disse 

 
• Håndball: 

o God fornøyd. 3 lag i aktivitet og flere spillere har kommet til 

▪ Jenter 8, gutter 8 og gutter 11 

o Kvam har med 7 spillere på damelaget til Fron Sportsklubb. Disse måtte melde overgang 

o Kvam har med 3 jenter på J16-laget til Ringebu/Fåvang 

• Fotball: 

o Sesongavslutning for alle lag er gjennomført 

▪ G10 og 11: 21 spillere og 4 voksne hadde sesongavslutning på Kvamhytta med 

overnatting 

o Siste utdeling av teknikkmerke skjer i desember 

o Møte/evaluering med alle årets trenere er gjennomført 

o Nye trenere er klare til alle lag i 2023 

o 2 lag deltar på Bambusacup på Lillehammer i januar 2023 

• Ski og sykkel: 

o Basistrening gikk som vanlig fram til øving til juletrefest for skolen i uke 49 og 50 

▪ Bra oppmøte på den yngste gruppa, noen færre på den eldste gruppa 

o Vurdert utetrening, men ikke mange «ivrige» nok 

o «Sammen på ski» er et tilbud for alle i midtdalen 

• Folkehelse: 

o Turorienteringspostene i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning er ikke tatt bort. De blir 

hentet inn så fort det lar seg gjøre. 

o Voksentrimmen er i gang, 

 

Vedtak: 

Styret godkjente orienteringene. 

 
Sak 56/22  Andre orienteringssaker  

• Kontingent 2022:  

o Pr. 06.12.2022 er det registrert 522 betalende medlemmer og 89 personer sist betalt i 

2021, totalt 611. 

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

totalt 615. 

 

• E-Sport: 

o Anette og daglig leder orienterte om nytt siden forrige styremøte. 

 

• Diskgolf (frisbeegolf) i Idrettsparken: 

o Daglig leder orienterte om nytt siden forrige styremøte. 

o Før en offisiell åpning av banen til våren, må det gjennomføres en ryddedugnad. 

 

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

o Jim har nå sjekka med Ole Morten Resvoll. Det finnes mulighet for å styre slik vi vil pr nå 

ved hjelp av sikringer. Han foreslo å se mer på det til våren.  

 

• Morten Bredesen Grøndal er ansatt som vaktmester i tillegg til Sverre Haadem Rudland. 

 

• 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 57/22  Eventuelt   

Mitt Varsel – daglig leder deltar på opplæring via telefonmøte 07.12.2022 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/
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Anette etterlyste nye skidresser/sykkelbekledning  

Daglig leder: Det mangler nytt logotrykk så er bekledningen ferdig. Logotrykk lages og sendes 

leverandøren. 

 

Anette etterlyste samling for idrettslaget. 

Daglig leder lager nytt forslag til samling til neste styremøte. 

 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.30. 

Neste styremøte er tirsdag 10. januar 2023, kl. 19.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.) 

 


