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Årsmøte Gjerpen IF 
 
 

Saksliste 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Velge dirigent 
3. Velge protokollfører 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne sakslisten 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle Gjerpen IF årsberetning for 2019 
9. Behandle Gjerpen IF regnskap 2019  
10. Revisjonsberetning 2019 
11. Utmelding av Norges Volleyballforbund 
12. Fastsettelse av medlemskontingent gjeldende fra 2021 
13. Budsjett 2020 
14. Behandle organisasjonsplan 
15. Valg 

- Leder, nestleder, styremedlem og varamedlem 
- Kontrollutvalg med to medlemmer og et varamedlem 
- Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem 
- Gruppestyrer for fotball, håndball, friidrett, ski og amerikansk fotball 

 
 
 
 
 

Sak 11 Utmelding fra Norges Volleyballforbund 

Bakgrunn: 
Gjerpen IF har i flere år hatt en aktiv volleyballgruppe. De siste årene har det ikke vært 
aktivitet i gruppen. Styret anbefaler derfor å melde oss ut av Norges Volleyballforbund. 
(NVBF). Medlemskontingent 2019 er betalt. 
Dersom noen ønsker å starte opp ny volleyballgruppe kan Gjerpen IF melde seg inn igjen. 
Utmelding fra NVBF skjer via vedtak på årsmøte, og så videreformidling av dette til 
Idrettskrets.  

 
Forslag til vedtak: 
Gjerpen IF melder seg ut av Norges Volleyballforbund gjeldende fra 2020 
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Sak 12 Fastsettelse av medlemskontingent gjeldende fra 2021 

Bakgrunn: 
I de utfyllende reglene for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF står 
følgende:  
“Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. Familiekontingenter er kun en 
rabattordning. Medlemskontingenten må være på minst kr 50,- for hvert medlem for at 
medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for 
familiekontingenter eller andre rabattordninger.”  
Dette betyr at for Gjerpen IF må familiekontingent bortfalle f.o.m 2021 
 
Saken var oppe til diskusjon på styremøtet i Gjerpen IF den 02.03.20. Det ble ikke gjort 
vedtak, men arbeidsutvalget legger frem et forslag til prismatrise medlemskontingent for 
årsmøtet basert på innspill som kom frem i møtet. 
Medlemskontingent er en viktig inntektskilde for Gjerpen IF og går i hovedtrekk med til å 
nedbetale lån på det nye flotte anlegget vårt. 
 
Forslag til vedtak: 
Medlemskontingent i Gjerpen IF gjeldende fra 2021 
6-18 år – Kr 250,- 
Ordinært medlemskap 350,- 
Husstandsmedlemmer kr 75,- (hvilket betyr at en familie på 5 fortsatt betaler 650,- som er 
familiekontingenten i dag) 
 

 

Sak 14 Organisasjonsplan Gjerpen IF 

Bakgrunn: 
Gjerpen IF gjeldende organisasjonsplan må revideres i henhold til ny lovnorm for idrettslag. 
De nye lovene tredde i kraft f.o.m 12. desember 2019 etter vedtak i styremøtet med 
dispensasjon fra Idrettskretsen om at lovene kunne vedtas av styret og ikke av årsmøtet. 
Bakgrunn for det er at lovene ble vedtatt av Idrett styret 23.10.19 og klubbene fikk frist til å 
gjøre endringer i sine respektive lover innen utgangen av 2019. 
Revidert organisasjonsplan ble vedtatt på styremøte 02.03.20 
 
Gjerpen IF har 5 aktive aktivitetsgrupper (Fotball, håndball, Friidrett, Ski og Amerikansk 
Fotball) Hver gruppe må ha et gruppestyre på minst tre medlemmer som velges på årsmøtet. 
Gruppene har avholdt sine årlige møter i forkant av Gjerpen IF årsmøte. 
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ORGANISASJONSPLAN FOR GJERPEN IDRETTSFORENING 

 
ÅRSMØTE 

 
 

• Godkjenne beretning og 
revidert regnskap 

• Beslutte handlings- og 
organisasjonsplan 

• Godkjenne budsjett 

• Bestemme 
medlemskontingent 

• Velge styre 

 

 
HOVEDSTYRE 

 
Det valgte styret (3 + 1 personer 

som også utgjør 
Arbeidsutvalget) 

En repr fra: 
Håndball 
Fotball 

Ski 
Friidrett 

Amerikansk fotball 
Ungdomsutvalg 
Sportslig utvalg 

• Følge opp de strategiske 
valg fra årsmøte 

• Gjennomføre tiltak 

• Fordele økonomi 

• Implementere tiltak i GIF 

• Sikre sunn drift 

• Delegere ansvar til 
arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget er hovedstyrets 
gjennomførende organ samtidig 
som AU kan fatte selvstendige 
vedtak ihht vedtekter, 
årsmøtevedtak og egne 
beslutninger. 

 

OVERSIKT OVER VÅRE GRUPPER 

Fotball Håndball Friidrett Ski Amerikansk Fotball 

Gruppe styre 
min 3 personer  

Gruppe styre 
min 3 personer 

Gruppe styre min 
3 personer 

Gruppe styre 
min 3 personer. 

Gruppe styre min 3 
personer 

 

OVERSIKT OVER VÅRE UTVALG 

Hus Anlegg Kontroll Sportslig Ungdom 

3-5 personer 
som har 
ansvar for 
utleie, 
vedlikehold, 
vask,  

2-3 personer 
som skal ha 
koordinerings-
ansvar for 
vedlikeholdet 
av anlegget 

2 valgte  
personer + vara 
som skal påse 
at vår 
virksomhet 
drives i samsvar 
med regelverk 
og vedtak 
kontroll på 
dugnader 

Alle grupper kan 
være med i sportslig 
utvalg, men IF, 
fotball og håndball 
skal være med. 
Ansvar for å 
effektuere årsmøtets 
og styrets 
beslutninger ift den 
sportslige satsingen. 

4-7 ungdommer 
(mellom 14 og 25) 
som ønsker å bidra til 
å utvikle 
ungdomsperspektivet 
i Gjerpen IF. 
Har møterett i alle 
fora i Gjerpen. 
 

 

Dugnad 

Dugnader gjennomføres som en felles økt på årlig vår- og høstdugnader  
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Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar ny organisasjonsplan for Gjerpen IF 
 


