MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:

Styre møte (Arbeidsutvalget)
03.02.2020

Sted:

Gjerpen Klubbhus

Arne Morten Knutsen, May Britt Søgård, Espen Mjøen
Eli Ducros

Sak 10/20 Referat 06.01.2020
Vedtak: Referat fra møte 06.01.20 godkjennes.

Sak 11/20 Fordeling grasrotmidler
I 2019 kom det inn kr. 105.954,- i grasrotmidler til Gjerpen IF mot kr 95.955,- i 2018. Det er 188
spillere tilknyttet Gjerpen IF. Det er vedtak om at grasrotmidler fordeles med 70% til Gjerpen IF og
30% til gruppene. For 2019 er det kr. 31.786,- til fordeling.
Vedtak:
Kr 31.786,- fordeles til undergruppene etter antall aktive registrert i Klubbadmin for 2019
Fotball: 228 - Håndball: 215 - Friidrett: 91 - Ski:12 - Amerikansk Fotball: (ikke registrert enda, men
har 20 aktive ) - Ballgruppe: 12
Dette utgjør: 578 personer med et «hodebeløp» på kr. 55
Grasrotmidler til gruppene fordeles derfor som følger;
Fotball: Kr. 12.540,Håndball: Kr. 11.825,Friidrett: Kr 5.005,Ski: Kr. 660,Amerikansk fotball: Kr. 1100,Ballgruppe: Kr. 660,Arbeidsutvalget løfter for hovedstyret i møtet 02.03.20 at fordeling av grasrotmidler utgår og
Gjerpen IF oppretter et «grasrotfond» hvor gruppene kan søke om midler knyttet til reelle behov

Sak 12/20 Budsjett 2019
Budsjettmal 2020 er sendt til gruppene med frist for tilbakemelding senest 06.03.20
Vedtak:
Gjerpen IF legger frem sitt budsjett til neste styremøte 2. mars hvor vi får tilslutning fra det utvidede
styret.

Sak 13/20 Moderasjon treningsavgift for barn som deltar på flere idretter i Gjerpen.
Håndball junior har tatt saken opp på sitt møte og fremmer følgende forslag
Håndball junior støtter at det blir moderasjon i treningsavgift for barn som de og ber om at dette tas
videre med de andre gruppene. De foreslår at kostnaden ved moderasjone deles gruppene imellom.
Konkret forslag er at ved to aktiviteter betaler foreldrene 50% treningsavgift hos hver gruppe. Dette
bør ikke ses i sammenheng med søskenmoderasjon.
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Vedtak:
Gjerpen IF stiller seg bak forslaget til Gjerpen Junior håndball og løfter saken frem på utvidet
styremøte den 02.03.19 for endelig vedtak.

Sak 14/20 Fritak treningsavgift for foreldre med verv i Gjerpen IF
Håndball junior har hatt saken oppe på eget møte og fremmer følgende forslag:
«Foreldre som har verv i IF og ikke i undergruppene bør få en påskjønnelse ved å slippe
treningsavgift for ett barn. Slik har vi det for mange verv i håndballen. Men en slik påskjønnelse bør
ikke skje ikke uten kontroll og ikke uten en fordeling gruppene imellom. I håndballen er det klare
regler definert i klubbhåndboken over hvem som skal få fritak for treningsavgift. Treningsavgiften er
en viktig inntektskilde for aktiviteten i gruppene og kostnaden ved bortfall av treningsavgift grunnet
verv i IF bør fordeles mellom fotball og håndball som to jevnstore grupper»
Vedtak:
Saken fremmes på styremøte den 02.03.20

Sak 15/20 Revidering av lover
Gjerpen IF nye lovnorm ble vedtatt på styremøtet i sak 24/19 den 02.12.19. Dette ble vedtatt etter
krav fra NIF om å vedta nye lover for å fange opp endringer i NIFs regelverk som tredde i kraft fra
01.01.20. Gjerpen IF nye lovnorm inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov.
Vedtak:
Gjerpen IF vedtar ikke å revidere lovene på ordinært årsmøte den 24.03.19.

Sak 16/20 Revidering organisasjonsplan
Gjerpen Ifs organisasjonsplan må revideres i samsvar med ny lovnorm
Vedtak:
Gjerpen IF vedtar å revidere oranisasjonsplanen på ordinært årsmøte den 24.03.19.
Forslag til ny organisasjonsplan legges frem på møtet 02.03.20

Sak 17/20 Sponsor på drakter og overtrekksdresser
På møtet den 6 januar ble det diskutert under evt. Om hva det skal stå på ryggen til de nye
overtrekksdressene. Det var enighet om at det bør står Gjerpen (og ikke i tillegg håndball, fotball
etc) Dette for å gjøre dressene mer brukervennlig for de som er aktive i flere idretter og for
overdrekksdresser som går i arv. Det ble også diskutert om vi skal ha mest mulig sponsorfrie drakter
og heller tilby sponsorene synlighet på andre måter. Daglig leder har siden det hatt møter med Kiwi
og Sparebanken Sør som ønsker å ha logo på våre drakter og overtrekksdresser.
Vedtak:
Gjerpen IF mener det er riktig å kun ha GJERPEN trykt bak på overtrekksjakkene. Videre mener styret
at overtrekksdressene bør se like ut og fremmer forslag om at logo på disse skal være likt for alle
gruppene. Pr i dag er det kun Sparebanken Sør og Kiwi som har avtale om logo på overtrekksjakker.
Sponsor betaer for trykkene og de bør derfor være tilgjengelig i Falkum Sport med påtrykt Gjerpen
samt Sparebanken Sør og Kiwi logo.
Saken fremmes på møtet den 02.03.20.

Sak 18/20 Volleyball
Det har ikke vært aktivitet i vår volleyballgruppe de siste årene. Gjerpen IF har i den perioden betalt
medlemskontingent til både Norges Volleyball forbund og til Region Sør. Totalt kr. 4000,- pr år.
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Vedtak:
Gjerpen IF vedtar å melde oss ut av Norges Volleyballforbund og fremmer saken på årsmøtet den
24.03.20

Sak 19/20 Oppbevaring av gamle regnskap
Daglig leder har forespurt gruppene om de ønsker å ta vare på regnskap eldre enn 5 år. Fotball,
Håndball og friidrett har bekreftet at det ønsker de ikke å gjøre. Videre har daglig leder innhentet
tilbud om makulering. Gjerpen IF har en liten makuleringsmaskin tilgjengelig, men det vil være mye
arbeid for det antallet som i dag er oppbevart på huset.
Vedtak:
Gjerpen IF vedtar å makulere regnskap eldre enn 5 år, men vil i prosessen se om det er noe av
regnskapsmaterialet som bør tas vare på for ettertiden

Sak 20/20 Arkivering av verneverdige dokument og gjenstander
Tidligere styreleder Roger Jensen har meldt at han kan gå inn i en gruppe som skal sikre at
verneverdige dokumenter tas vare på for ettertiden. Gjerpen Historielag har tilbudt seg å scanne inn
verneverdige dokumenter.
Vedtak:
Styret vedtar at det opprettes en gruppe som tar en gjennomgang av verneverdige dokumenter i
Gjerpen IF og at Roger Jensen går inn i denne.

Sak 21/20 Leie av Gjerpenhuset til skoleavslutninger
Gjerpen IF har fått henvendelse om leie av Gjerpenhuset for skoleavslutninger kan ses i
sammenheng med pris for leie barnebursdag for Gjerpen medlemmer
Vedtak:
Gjerpen IF klubbhus leies ut til klasse avslutninger for barne- og ungdomsskole mandag til torsdag
for kr 600,- som dekker vask. Det forutsetter at det er voksne ansvarlige til stede og at minst en av
klassens elever er aktive i Gjerpen IF.

Sak 22/20 Representasjonstøy
Medlemmer av Gjerpen arbeidsutvalg samt daglig leder representerer Gjerpen i ulike fora politisk, i
media og med sponsorer uten at de er ikledd tøy med Gjerpen logo
Vedtak:
Styret vedtar at medlemmer av Arbeidsutvalget og daglig leder bør representere klubben med
Gjerpen logo og at det derfor gås til innkjøp av egnet representasjonstøy for disse posisjonene.
EVT
Fremdrift valg v/Espen: Fotball, Håndball og Friidrett har meldt inn kandidater til valgkomiteen som
følger; Anne Ringstad fra fotball, Terje Fredriksen fra håndball og Tor Sannerød fra friidrett
Sportslig utvalg; Arne Morten refererte fra sportslig utvalgs første møte.

Ref: Eli Ducros
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