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ÅRSMØTE KIL 2010  

 

SAKLISTE 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen og sakliste  

3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand      

6. Behandle forslag og saker 

a) Forslag fra Knut Håvard Meldal:  

Kvam IL avvikler dagens ordning for valgkomite, og lar nestleder i hver 

gruppe fungere som representant i en ny valgkomite. Ny valgkomite bestående 

av nestleder i alle grupper samles som i dagens ordning etter behov for felles å 

komme med ideer, men alle har hovedansvar for sin gruppe. Argument: Alt for 

liten kontakt mellom valgkomite og gruppene. 

Styrets innstilling: Styret er enige i argumentet til Knut Håvard, at det 

ønskes en valgkomite som samarbeider tett med gruppene. Styret innstiller 

likevel på at dagens ordning for valgkomite fortsetter. Dette for å sikre 

uavhengighet og at man favner bredt i laget. Det er viktig at valgkomiteen 

følger gjeldende instruks. 

b) Forslag fra Knut Håvard Meldal:  

Våre fotballspillere som spiller på samarbeidslag med 1-4 andre klubber 

(spillere over 13 år) må betale treningsavgift. Flere av disse lagene kan ha 

betalte trenere, kretsen setter opp dommere som fort skal ha 1.000,- kr pr. 

kamp, lagene deltar på turneringer der klubbene dekker kostnadene for trenere 

og lagledere. Spillerne har ikke utgifter til felles lagutstyr og klubbene dekker 

påmeldingsavgifter i seriespill og turneringer på mange tusen pr. lag pr. år. 

INGEN andre spillere med så høyt aktivitetsnivå som våre, spiller gratis noe 

annet sted i landet... Samarbeidende klubber ser det også som en stor fordel 

om spillere på samme lag blir belastet med samme treningsavgift. Denne vil til 

en viss grad avhenge av aktivitetsnivået til laget, og bør ikke settes på et 

årsmøte i klubber. 

Forslag: fotballspillere på samarbeidslag betaler treningsavgifter satt i 

samarbeid mellom samarbeidende klubber for hvert enkelt lag pr. år. Summen 

kan variere mellom lag. 

Argument: Dette vil lette samarbeidet med naboklubber vesentlig, da spillere 

på samme lag betaler lik sum. I 2010 var det 4 forskjellige satser på 

juniorlaget, og det varierte fra kr. 0,- for våre spillere, til ca kr 1.500,- for 

spillere fra Sør Fron. Dette blir urimelig overfor spillerne som ikke ser 

klubbgrensene like klart når de spiller på samme lag. 

Styrets innstilling: Styret ønsker at gjeldende praksis for treningsavgift 

fortsetter. Det er viktig med lavest mulig frafall i idretten, særlig for 

aldersgruppen som nevnes i forslaget. Lave avgifter kan bidra positivt til 

dette. Styret mener også at eventuelle treningsavgifter i laget må sees i helhet 

for alle idretter. Styret innstiller derfor på å opprettholde fri treningsavgift 

for barn under 18 år. 
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7. Fastsette medlemskontingent 

a) Styret innstiller på at medlemskontingenten for 2011 holdes uendret; kr 50,- 

for enkeltmedlemmer og kr 150,- for familier 

8. Vedta idrettslagets budsjett         

9. Fornye vedtak om Basis lovnorm for Kvam IL     

10. Foreta følgende valg:          

a) Leder og nestleder 

b) Styremedlemmer  

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan av årsmøte. Gruppelederne 

fra Barn-/allidrett, Ski, Håndball og Fotball inngår i styret til Kvam IL.  

Valg av representanter til skigruppa 

Valg av representanter til håndballgruppa  

Valg av representanter til fotballgruppa 

Valg av representant til barn-/allidrettsgruppa 

Valg av representanter til sykkelgruppa 

d) Valg av revisor. Forslag: Fron Regnskapskontor 

e) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er 

tilsluttet: 

Valg av representanter til Kvamhytte-gruppa  

Valg av 3 representanter til årsmøte i Kvam Bygdahus 

Valg av 2 representanter til årsmøte i Nord-Fron idrettsråd 

f) Valg av Valgkomite med leder og 2 medlemmer. 

11. Eventuelt 

Jfr. Basis lovnorm § 10 Årsmøtet 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 

stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

 

 

 

_____________________ 

Olav Røssum 

Leder KIL 

 
  

 


