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MØTEREFERAT 

Møte: Styre møte 
Dato: 06.01.20  Sted: Gjerpen Klubbhus 
Til stede: May Britt Søgård, Espen Mjøen, Liv Tørring, Scott Boer, Jon Bjarne Onsøien, Anne-

Lene Watland, Ove Tufte 
  

  Forfall:  Arne Morten Knutsen, Otto Gullesen , Anja Juul Tormodsgaard 
 
 

Sak 01/20 Referat 02.12.19 
Vedtak: Referat fra møte 02.12.19 godkjennes.  
 

Sak 02/20 Årshjul 
Vedtak:  
Gruppene avholder sine årlige møter innen 6. mars 2020 
Vårdugnad 15. april; Gruppene kommer med en oversikt over hva som må gjøres på de ulike 
anleggene. Frist;  02. mars 2020 
 

Sak 03/20 Årsmelding 2019 
Vedtak:   
Gruppene leverer sine respektive årsmeldinger til daglig leder umiddelbart etter sine årlige møter. 
Frist 06.03.20 
 

Sak 04/20 Nettsider Gjerpen IF 
Nettsidene er lagt om og hver gruppe får sin egen fane hvor det er lett å finne frem til informasjon 
om aktiviteten. Friidrett har sin fane på plass. Amerikansk fotball er rundt hjørnet. 
 
Vedtak:  
Gruppene har frist til 13. januar med å levere følgende info til daglig leder 

• Kort info om aktivitet 

• Treningstider og steder 

• Kontaktinfo 
 

Sak 05/20 Sportmix 
Scott Boer går inn som ny instruktør på Sportmix onsdager 17:30 – 18:30. 
Det har vært en liten gruppe unge i alderen 13-16 år som har benyttet seg av tilbudet. 
 
Vedtak:  
Styret vedtar å fortsette med Sportmix. Det er et godt tilbud som det tar tid å innføre. For neste  
sesong må vi se på tidene for trening slik at det kan være enklere å få med seg flere ungdommer. 
  

Sak 06/20 Økonomi 
Gjerpen IF har mottatt spillemidler på kr. 6.516.000. Det har gått direkte inn til å nedbetale lånet 
som nå er nede i 9.653.718,- Vi har fått to nedbetalingsforslag fra Sparebanken Sør.  Den ene planen 
er avdragsfri i tre år og gir en mnd. Innbetaling å betjene på rundt 34.000,- Nedbetalingsforslag nr 2 
legger opp til at renter og avdrag betales hver mnd, hvilke gir et mnd. beløp på rundt kr. 64.000,- 
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Vedtak:   
Styret vedtar nedbetalingsplanen som er tre år avdragsfri. Det skal søkes om MVA refusjon i tillegg til 
at det vil komme mer tilskudd fra Skien kommune som vil bidra til å senke lånet ytterligere til under 
4 millioner. May Britt Søgård fra hovedstyret, Anne Ringstad fra fotball, Terje Fredriksen fra håndball 
og Otto Gullesen fra friidrett vil beslutte hvordan belastingen på rentekostnadene skal fordeles 
mellom gruppene og hovedstyret. May Britt innkaller til snarlig møte. 
 

Sak 07/20 Utleie Gjerpenhuset 
Vedtak:  
Gjerpenhuset leies kun ut til medlemmer når det gjelder barnebursdager: Pris kr 600,- 
AU ser på prisene for øvrig leie om den skal justeres. 
 

Sak 08/20 Søknad Halleie sesongen 20/21 
Skien kommune har underrettet oss om at søknad hall leie kommende sesong skal samordnes fra 
Gjerpen IF. Gruppene kan ikke lenger sende egne søknader. 
 
Vedtak:   
Styret vedtar å gi sportslig utvalg mandat til å samordne hall leie kommende sesong basert på 
gruppenes ønsker. 
 

Sak 09/20 Valgkomite 
Vedtak:   
Gruppene melder inn representanter til valgkomiteen innen utgangen av januar. Espen Mjøen fra 
styret koordinerer valgkomitearbeidet. 
 
EVT 
Drakter og overtrekksdresser 

• Det ble ikke fattet vedtak om, men det var generell enighet om at det kun bør stå Gjerpen 
bak på overdrekksdraktene. Det gjør at de lettere kan gå i arv uavhengig av hvilken idrett 
man deltar på. Det er også billigere da det koster ekstra å trykke på flere bokstaver. 

• Sponsor på draktene. Det ble diskutert om vi skal fremme i størst mulig grad sponsorfrie 
drakter, men at sponsorene i stedet får synlighet med skilt på Gjerpenanlegget. Det tar 
hensyn til miljøet i den grad at vi ikke trenger å bytte drakter når sponsorer skifter. 
Sponsorer får synlighet på anlegg, nettsider og evt. På rollups lagene kan ha med på kamper 
og avbildes sammen med. 

 
 

 

Eli Ducros, Referent  
08.01.20 


