
SAKLISTE 
1) Godkjenning av de stemmeberettigede  

 
2) Valg av møteleder 

 
3) Valg av referent  

 
4) Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen 

 
5) Godkjenning av innkalling  

 
6) Godkjenning av sakliste  

 
7) Årsberetning fra hovedstyret og gruppene fotball, trim og ski 

Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingene for 2022 tas til orientering. 
 

8) Regnskap 
Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2022 vedtas. Overskudd disponeres til å styrke 
drift. 

Kontrollutvalgets forslag til konklusjon: 
Kontrollutvalgets beretning vedlegges protokollen. 
 

9) Fastsette medlemskontingent og gi fotballgruppa fullmakt til å fastsette 
treningsavgift 
Styrets forslag til vedtak: 
Kontingent for 2024: 500 per familie (samme husstand) og 200 for enkeltmedlem. 
Årsmøtet gir fotballgruppa fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2023. 
 

10) Budsjett 
Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2022 vedtas. 
 

11) Valg  
Valg i henhold til valgnemnda sin innstilling, som blir lagt fram i møtet. 

 
Ingen andre saker er meldt inn.  

 

Årsmøte Kvam idrettslag  

Dato: Onsdag 8. mars 2023 klokka 1900 

Sted: Kvam motell 
 



 

Sak 7: Årsberetning fra hovedstyret og gruppene fotball, trim og ski 
 

Årsmelding Kvam idrettslag 2022 
Styret har bestått av: 

• Anne Caroline Haugan (leder) 

• Kyrre Kvistad (nestleder)   

• Kristin Haugen 

• Øystein Brauti 

Varamedlemmer: Eva Karoline Iversen og Karen Skogan 

Gruppelederne har deltatt på alle styremøter 

• Tor Olav Bentzen (ski) 

• Ellen Jermstad Haugan (fotball) 

• Marte Finstad (trim) 

Styremøter: 

Vi har hatt 8 styremøter, tillegg til ett felles møte med Rygg og Følling IL. 

 

Medlemsoversikt/ kontingent: 

Kontingenten ble satt på årsmøtet, til kr 200 for enkeltmedlem og kr 400 for familie. 
Det er innbetalt kontingent for 63 enkeltmedlemmer og 25 familier i 2022.  
 
Det er ingen som har meldt seg ut av idrettslaget. Kontingent er betalt inn via vipps og til bankkonto. 

I mai la vi et skriv med oppfordring til å betale kontingent i postkassene til alle i gamle Flekstad 

skolekrets. Vi annonserte på facebooksida og supplerte med nytt «spissa» postkasseskriv utpå 

høsten. Kontingent har blitt betalt enten på vipps eller til kontonummer.  

Økonomi: 

Økonomi har vært en fast post på alle styremøter. Styret er godt fornøyd Berg økonomi, og ikke 

minst Espen Aune som fører regnskap for oss.  

 

Sluttresultatet viser et overskudd på kr 95 869,- mot budsjettert underskudd på kr 122 600,-  

Mer detaljerte tall framkommer av regnskapet. Avviket skyldes noe mer inntekter enn budsjettert, og 

at laget har brukt mindre midler til drift og vedlikehold enn planlagt. Det var også budsjettert med 

herrelag i fotball, men laget ble trukket og det har bidratt til mindre utgifter enn prognosert. Fordi vi 

står foran store investeringer i anlegg har styret valgt å ikke iverksette tiltak for å oppnå bedre 

avkastning av langsiktig bankinnskudd, til tross for at kontrollutvalget oppfordret til det i sin beretning 

for 2021. 

Grasrotandel er en viktig inntektskilde for Kvam IL, med 94 340 kroner i 2022. Vi er takknemlige for at 

så mange donerer grasrotandelen sin til idrettslaget når de spiller gjennom Norsk Tipping.  

 

Kvam IL takker også for gave ved Odd Hallan sin bortgang. Forrige år fikk laget gave ved Ellen Aasveds 

bortgang. Kvam IL er både takknemlig og ydmyk for at etterlatte velger å støtte laget på dette viset. 

 

Styret vedtok å gi 25 000 kroner til Kvam barnehage, i anledning barnehagens spleisaksjon.  

 

 



Anlegg: 

• Har fortsatt med vedlikeholdsplan for anlegg – og egen anleggsgruppe, leda av 

anleggsansvarlig i styret.  

• Planlagt vant med kunstgress på Kvam stadion. Søkt, og blitt prioritert, til spillemidler. 

Planlagt byggeperiode sommeren 2023. 

• Starta på jobben med å søke spillemidler til oppgradering av lysløypa. Planlegger å sende 

søknad i 2023. Vi avventer derfor større investeringer på skistadion, men noe nødvendig 

grøfting ble gjennomført i 2022.  

• Istandsatt brua over Guinelva (skitraseen) 

• Bestilt klipper til Kvam stadion, som skulle leveres til sesongstart. Ennå ikke levert. 

 

Annen aktivitet i styret: 

• Deltok på 100-årsjubileum til Følling IL (forsinka 2 år pga korona). En flott fest i Følling 

grendehus der vi holdt tale og overrakte blomster og vase til jubilanten. 

• Leverte høringsuttalelse, sammen med Rygg og Følling IL, til Steinkjer 2025. Argumenterte 

for hvorfor at det er viktig å beholde skolen i bygda, fra et idrettslags-perspektiv.  

• Felles styremøte med Følling og Rygg IL i november. På flere områder fungerer de tre lagene 

som en klubb, og de tre lagene ser behov for at også styrene har et par felles møter i året for 

gjensidig orientering og samarbeid, på lik linje som gruppene.  

• Deltatt på møter i regi av Steinkjer kommune om turstier og merking av disse. 

• Støtta Rygg IL sin nominasjon av Mari S Øksnes til årets ildsjel i Steinkjer. Deltok på idrettens 

møteplass i regi av Steinkjer idrettsråd da Mari fikk velfortjent pris. 

• Fått på plass sponsor til klubbtrøyene til alle fotballspillerne, totalt 33 000 i inntekt. 

• Salg av julenek under julegrantenning på Coop Kvam. En trivelig tradisjon. 

• Deltatt på møter i Steinkjeralliansen, et felles samarbeid mellom idrettslagene i kommunen 

om fotballhallen på Guldbergaunet. 

 

Den tradisjonelle aktivitetsdagen ble gjennomført den første helga i september. Dette var også i år 

en svært vellykka dag med fotballcup, mesternes mester, natursti og loddsalg. 

Ferdigstillelse og høytidelig åpning av den flotte kvamsåstrappa. Ordføreren klippa snora og det ble 

arrangert trappeløp med stor deltakelse. Vi ønsker å videreføre trappeløpet i 2023, og slutter med (i 

alle fall for en periode) «Isbolen opp».  

 

Takk til alle som har bidratt på ulike vis i 2022! 

Avslutningsvis vil styret få lov til å si tusen takk til alle de trenere, lagledere, gruppeledere, 

løypekjørere, baneklippere, gruppemedlemmer, aktive medlemmer og alle andre støttespillere som 

bidratt til at laget, nok en gang har fått til mye og bidrar til god folkehelse og bolyst i Kvam.  

 

Sør- Haugan 25. februar 2023  

Anne Caroline Haugan, leder 

 

 



Årsmelding fotballgruppa 2022   

 

Medlemmer:  

• Ellen Jermstad Haugan (leder) 

• Liv Trongmo Hognes (barnefotballansvarlig) 

• Kristian Meldal (treneransvarlig) 

• Arnstein Vesterdal (materialforvalter) 

 

Aktiviteten:  

I 2022 har vi som tidligere år samarbeidet med Følling IL i alle klasser i barne- og ungdomsfotballen. 

Kvam administrerer guttelagene, Følling administrerer jentelagene.  

 

For de minste spillerne, 6-9 år, samarbeider klubbene i Steinkjerområdet om å arrangere 

barnefotballkvelder på onsdager. Kveldene arrangeres på rundgang av klubbene, og Følling og Kvam 

har stått for seks av arrangementene. Vi hadde dessuten ansvar for kampoppsett for spillkveldene i 

J9-klassen. Barnefotballkveldene har vært vellykket på alle måter, og fører til masse god 

fotballaktivitet for de yngste spillerne. Kioskinntektene har tatt seg opp etter at koronarestriksjonene 

ikke lenger begrenser antall publikummere.  

 

G10, J11, G12 og J14 spilte kretsadministrert serie. I G10- og J14-klassen samarbeidet vi med Stod IL. 

Vi ser at det vil bli mer samarbeid med Stod på barne- og ungdomslaga i årene framover, siden vi har 

for små kull i noen klasser til å få til et godt tilbud til tross for at vi har blitt flinke til å se på tvers av 

årsklasser når vi planlegger.  

 

Skolestarterne hadde sine første fotballtreninger i mai, i regi av fotballgruppene. Trenere og 

lagledere fra foreldregruppa kom på plass etter hvert. Vi har utfordringer med enkelte kull med få 

gutter, men vi får det til med samarbeid mellom årsklassene og jenter som trør til og spiller med 

guttene på barnefotballkveldene.  

 

Damelaget hadde en svært god sesong i 7`er-serien, og endte på tredjeplass på tabellen.  

 

 
G10 på Ørlandcup. Foto Liv T. Hognes 

Det er mange fordeler med at alle laga deltar på samme cup, både for fellesskapsfølelsen og for 

familiene som har spillere på ulike lag. I 2023 skal vi ordne felles dugnad for å samle inn penger til 

cupdeltakelse, vi så at dette ble litt tilfeldig og ujevnt i fjor. 

Fire lag fra Kvam/Følling deltok 

på Ørlandcup i august; G10, J11, 

G12 og J13. Det var ei helg fylt 

med mange fine fotballkamper, 

masse spilleglede, smil, noen 

tårer og stort engasjement, både 

fra spillere, trenere og foresatte.  

 



På aktivitetsdagen til idrettslaget 3.9. arrangerte fotballgruppa som vanlig fotballcup for voksne og 

barn. 49 barn deltok, og som tidligere år satte gruppa sammen lagene i barneklassen på tvers av 

kjønn og delvis på tvers av alder. Vi har fått gode tilbakemeldinger på denne måten å gjøre det på.  

 

For første gang hadde vi mixlag i seniorklassen, alle lag måtte ha minst to spillere av hvert kjønn på 

banen til enhver tid. Dette fungerte godt, og det var fem lag som knivet om den gjeve tittelen. Peppa 

Gris stakk av med seieren etter en forrykende finale mot Lego City.   

 

Etter sesongslutt i oktober inviterte vi spillere fra 10-14 år til en ukentlig trening på tvers av alder og 

kjønn på fredagskveldene. Det var variabelt oppmøte, men vi kommer til å fortsette med dette som 

et ekstratilbud til dem som er interessert en stund etter sesongslutt så lenge forholdene på 

Semsmyra tillater det.  

 

Vi har hatt noen spillere med på kretsen sitt spillerutviklingsprogram, klubb-BDO, gjennom sesongen.  

 

Dommere: 

Også i 2022 har vi hatt god tilgang på dyktige klubbdommere som dømmer barnefotballkveldene og 

kampene til G10, J11 og G12. På barnefotbalkveldene har vi alltid en dommeransvarlig som skal følge 

opp dommerne. Dommerne får dermed tilbakemeldinger underveis, noe som er spesielt viktig for 

ferske dommere. Vi har en fin blanding av ferske dommere og mer erfarne klubbdommere som har 

vært med i flere år.  For 2023-sesongen har vi fått fylt rollen som dommeransvarlig igjen, og vi håper 

på enda bedre oppfølging av dommerne våre.  

 

Vi arrangerte klubbdommerkurs med instruktør fra fotballkretsen i mai, med godt oppmøte. To av de 

litt mer erfarne klubbdommerne tok rekrutteringsdommerkurs arrangert av fotballkretsen høsten 

2022, og kan dermed dømme kamper i kretsregi kommende sesong.   

 

 

Møter og kurs: 

Fotballgruppa har gjennom året hatt sju møter, seks av disse felles med fotballgruppa i Følling IL. I 

tillegg har vi hatt møter med de ulike lags støtteapparat ved behov gjennom sesongen.  

 

Vi arrangerte informasjonsmøte for trenere og lagledere i mars, og møte for å oppsummere 

sesongen og planlegge 2023-sesongen i oktober. Vi valgte å dele opp i to ulike møter for jente- og 

guttelaga i oktober, så vi fikk gått mer i dybden på hvordan vi best rigger oss for neste sesong på 

tvers av årsklassene.  

 

Vi gjennomførte spillersamtaler med spillerne 11-14 år etter sesongslutt, for å evaluere sesongen og 

kartlegge hvilke tanker spillerne hadde for kommende sesong.  

 

Representanter fra fotballgruppa har blant annet deltatt på følgende møter/arrangement i løpet av 

året:  

• Kretsting NFF Trøndelag i mars (digitalt).  

• Fysiske og digitale klubbforum i regi av fotballkretsen.  

• Digitale møter i regi fotballkretsen om spillerutviklingstiltak.  



• Møter med Egge IL, Følling IL, Beitstad FK og Stod IL for å se på hvordan vi best skal 

samarbeide og få til et godt tilbud for spillerne våre.  

• To møter med klubbene i Steinkjerområdet angående oppstart og evaluering av 

barnefotballkvelder for 6-9-åringene.  

• Møter i Steinkjeralliansen (Steinkjer kommune og alle klubbene i Steinkjer) i forbindelse med 

aktivitet i SalMar-hallen.  

 

 

Takk! 

Også i år har vi hatt svært velstelt bane, og fotballgruppa retter en stor takk til banenemnda og andre 

som gjør forefallende arbeid på stadion.  

 

Tusen takk til alle trenere, lagledere og støtteapparat som gjør det mulig å ha et godt fotballtilbud i 

bygdene våre, og ikke minst takk til alle spillerne! Vi vil også takke fotballgruppa i Følling; Ria Rømo, 

Marianne Hoås Moxnes og Anne Martha Bjørnes for et særdeles godt samarbeid.  

 

 

13.02.2022 

På vegne av fotballgruppa,  

Ellen Jermstad Haugan 

 

 

 

Årsmelding fra trimgruppa 2022 

Trimgruppa har bestått av: 

• Marte Finstad (leder) 

• Hilde Kristin Krogstad 

• Siv Anita Grøtan 

• Jakob Steenberg Thompson 

Det første møtet gikk til planlegging av året, og hva vi skulle jobbe med. Fordeling av 

ansvarsområder. 

Hilde: hovedansvar for allidrett. Finne trenere dette året, i samarbeid med Marte. Mulighet for 

samarbeid med trimgruppene i Følling og Øvre Kvam. Har hatt oppmøte og gjennomføring av noen 

treninger selv også, når det har vært vanskelig å finne trenere.  

Siv Anita: Hovedansvar for gymleik, og gjennomføring. Hovedsakelig sette i gang med å ha ansvar for 

utstyr, og sette ut aktivitetene i hallen. 

Jakob: hovedansvar på styrke på mandagene, og gjennomføring av treninger i samarbeid med flere. 

Marte: Ansvar for å koordinere å samarbeide med lederne i hver aktivitetene, hjelpe til på allidrett 

når det har trengtes. 

Leder har deltatt på styremøtene i hovedstyret i idrettslaget. 



Aktiviteter: 

Aktivitetsdag på Kvam ilag med resten av idrettslaget. Trimgruppa hadde ansvar for natursti. 

Trimkassene. Har ikke hatt nå konkurranser i forbindelse med den nye appen i år heller. Litt usikker 

hva vi skal gjøre videre, for å få folk til å bruke appen.  

Det er i alt 13 trimkasser i bygda Kvam. Isbolen, Haugseteren, messundet, Lomtjønna, Saumyrskleiva, 

Gjerstad, Olknuten, Kaukarberget, Midtfjellstein, Ekkerhåggån, Gjeterhytta, Kvamsåskassen, 

Kvamstrø. Noen kasser har hatt mye besøk og noen kasser er nesten ikke besøkt dette året. 

 

Aktiviteter i hallen: 

Allidrett, arrangert for 1-4 klasse i lag i år i samarbeid med følling og Øvre Kvam. Hovedansvar har 

vært Hilde Krogstad Granlund. Trenere har vært Terese Kjerkol ilag med Ingrid Sofie Langlid, så har 

Erlend Haugan vært med og trene gruppa. Treningene har vært på torsdager. Bra oppmøte. 

Gymleik har blitt arrangert for barn under skolepliktig alder. Dette er frileik i hallen. Siv Anita Grøtan 

har hatt ansvar for gjennomføringa. Treninger på tirsdager 

Volleyball: Astrid Beryl Saur har hatt ansvar for treningene. Treninger har vært mandager 

Styrketrening: Jakob Thompson har hatt ansvar for treningene. Trening har vært på mandager 

Dametrim: Mari-Ann Skogan Øksnes har hatt ansvar for gjennomføringa av treningene. 

Vi valgte avslutte allidretten i hallen pga. fotball er for fullt i gang, og blir lite timer i hallen ledig, og 

vanskelig å finne trenere. I fjor var det også svært lite oppmøte etter jul, når fotball var i gang. 

 

Vi takker alle trenere og aktivitetsledere for ansvar og gjennomføring dette året. 

  

12.03.-23 

På vegne av Trimgruppa i Kvam IL 

Marte Finstad 

 

 

  



Årsmelding skigruppa Kvam IL 2022  

Skigruppa bestod av  

• Tor Olav Maaø-Bentzen (leder) 

• Bjørn Fredrik Buhaug (ny),  

• Sigrun Modell,  

• Frode Guin  

Møteaktivitet 

Skigruppa i Kvam har hatt fysiske møter og Teamsmøter. Vi har også hatt et nært og godt samarbeid 

med skigruppene i Følling og Rygg. 

Leder i skigruppa har i tillegg blitt innkalt til styremøtene i Kvam IL, har møtt på disse.  

Treninger 

Det var som vanlig barmarkstreningen på høsten. Både i lysløypa og til dels på fjellet enkelte helger. 

Det har vært litt samarbeid med Beitstad på helgetreningene.                        

Det har vært arrangert skitrening en gang i uka helt siden oktober i fjor. Siste skitreninga var på 

Svalmyra. Hele 35 stykker med stort og smått møtte opp. Noen gikk opp på Borghatten i strålende 

vær, mens andre bedrev skileiken i området rundt Svalmyra. Grilling av pølse rundt bålet satte et 

flott punktum på det hele.    

 

 

 

 

 

 

 

Gjengen på Borghatten 

 

 

Gikk «Kvam rundt» på denne treningen. 

 



Vanligvis har man skitreningene i lysløypa og man går på ski, men i november 2022 ble treningen 

arrangert på Kalvtjønna hvor hele 40 barn og 20 voksne deltok. Ski var byttet ut med skøyter og 

hockeykøller. Artig variasjon som ble satt pris på. 

 

Stor TAKK til trenerne Tor, Elin og Guri, Frode og Ingrid Sofie som har hatt ansvar denne sesongen. 

 

Skitreningene for sesongen 2021-22 startet allerede opp i starten av desember. For å hindre frafall på 

treningene hadde vi et større søkelys på skileik. Alle som ønsket det, uavhengig av alder fikk tilbud 

om skileik i stedet for teknikktrening.  

Dagsamling Rygg 5.11 

Lørdag arrangerte skigruppene i bygda "Mesternes mester" på Rygg bygdasenter. 34 deltakere i alle 

aldre må sies å være meget bra oppslutning! Deltakerne ble delt inn i lag på tvers av kjønn og alder, 

og de konkurrerte blant annet i vedstabling, avstandsbedømmelse, "Kims lek" og samhold. Etter endt 

konkurranse var det pizzaservering inne på bygdasenteret, og noen tok ei frivillig ekstraøkt med 

stikkball i gymsalen. I oppsummeringa på tampen av dagen kom det fram at dette var en passe 

(u)høytidelig konkurranse der samhold og samarbeid var det viktigste. Skigruppene synes det er stor 

stas at så mange av bygdas ungdommer var med, og det var tydelig at også de minste satte pris på 

dette. Skigruppene takker for oppmøtet til alle som var med!   

         
 

                      



Kretsrenn 

Flere fra Rygg, Følling og Kvam deltok på kretsrenn denne vinteren. Fra Kvam IL er det barn fra 3 - 4 

familier som har deltatt. Vi har søkelys på samhold og tilbyr smøring, felles påmelding og eventuelt 

samkjøring. Dette tenker vi er viktige tiltak for å ivareta den gode utviklingen.  

Karusellrenn - Telenor 

I 2022 klarte vi å arrangere alle 6 seks planlagte karusellrennene. Oppmøtet var meget bra. Fra Kvam 

deltok i alt 37 forskjellige barn en eller flere ganger. Hvis man teller med Følling og Rygg, så deltok 

hele 80 unike personer, de aller fleste barn. Dette er et meget godt tall, og som vitner om stor 

skiglede blant de yngste og noen voksne. 

 

Vi fortsatt med «kilometersanking» som vi prøvde ut året før. Dette var fortsatt svært populært, og 

bidro helt sikkert til at antallet deltakere ble såpass høyt.  

 

På siste rennet var det premieutdeling. Premiene var som i tidligere år sponset av Telenor. 

Skicross      
     Siste karusellrennet med påfølgende premieutdeling 

Kvamsrennet - To-mannsstafett 

Kvam IL arrangerte kretsrenn i lysløypa - tomannsstafett for 8-12 år 

56 utøvere fra 8 ulike klubber og idrettslag var påmeldt. Dette var i den mest heftige Covid-

smittetiden, slik at det ble noen forfall. Arrangementet var uten tidtaking og rangering. 11- 12 

åringene gikk 3 runder hver i sløyfe på stadion mens de yngste gikk 2 runder. Overskyet og 

oppholdsvær var det under hele rennet. Tusen takk til alle frivillige i Kvam som bidro til et vellykket 

arrangement. Og takk til de som tok turen til Kvam i dag og bidrog til et flott arrangement. 

 

 

 



Isbolrennet  

Isbolrennet ble arrangert 19. mars. Det var mildvær, sterk kuling fra vest. Med andre ord et skikkelig 

tungt føre. Det var som vanlig god deltakelse i trimklassen uten tidtaking, mens det i turklassen med 

tidtaking var kun 9 deltakere. Disse var:  

 

Her kan man se dronevideo fra rennet: (Fotograf Kristian Sagmo) 

https://www.facebook.com/100057405372678/videos/pcb.438443041412538/4579507898820

852 

 

Annet 

Skigruppa har solgt lodd for Nord-Trøndelag skikrets, Skilotteriet, hvor 40%  av inntekten går til Kvam 

IL. 

Som følge av både høye strømpriser, dyrt drivstoff og masse snø med dertil brøyting og kjøring med 

løypemaskin, så satt idrettslaget igjen med relativt høye utgifter. Noen av disse utgiftene kan 

tilskrives både karusellrenna og skitreningene. Vi foreslo derfor overfor både Følling og Rygg at Kvam 

il beholdt overskuddet fra karusellrenna til å dekke deler av utgiftene til strøm, drivstoff og brøyting. 

Dette var i orden for dem. Overskuddet fra Isbolrennet ble delt på tre. 

 

Skigruppene ønsker å rette en Stor TAKK til alle foreldre som gjør det mulig å drifte skiaktiviteten på 

den måten som vi gjør. Dere stiller velvillig opp som trenere, saftlagere/kveldsmat og smørere v/ 

behov. Vi er helt avhengig av engasjementet og velvilligheten dere viser 

 

Ole Jan Guin, Stig Kvistad, Torgeir Valøen og Hans Marius Mæhlumsveen kjørt løyper i Isoboltraseen 

og lysløypa i 2022, mens Odd Ivar Guin, Bjørn Tore Guin og Gisle Guin har kjørt trase på Kvamsfjellet. 

Stor TAKK til løypekjørerne også i år som legger til rette i lysløypa, skileiken og Isboltraseen og 

Kvamsfjellet. Dere legger ned mange timers arbeid i løpet av vinteren. 

 

Takk til skigruppene i Følling og Rygg for godt samarbeid! 

Guin, 21. februar 2023 

Tor Olav Maaø-Bentzen 

https://www.facebook.com/100057405372678/videos/pcb.438443041412538/4579507898820852
https://www.facebook.com/100057405372678/videos/pcb.438443041412538/4579507898820852


Sak 8: Regnskap 
Mer detaljerte tall for hovedstyret/anlegg/ski/fotball/trim blir lagt fram på årsmøtet. 
 
 
 

 



  



 
  



Sak 10: Budsjett 

 
 

Andre vedlegg: 

Valgnemndas innstilling og kontrollutvalgets beretning vi bli lagt fram på møtet. 


