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MØTEREFERAT 

Møte: Styre møte 
Dato: 02.03.2020  Sted: Gjerpen Klubbhus 
Til stede: 
 
Forfall:  

Arne Morten Knutsen, May Britt Søgård, Liv Tørring, Jon Bjarne Onsøien, Otto Gullesen, 
Scott Boer, Eli Ducros 
Espen Mjøen, Anja Juul Tormodsgaard,  

  
Sak 23/20 Referat 03.02.2020 
Vedtak: Referat fra møte 03.02.20 godkjennes.  
 

Sak 24/20 Grasrotfond 
Arbeidsutvalget vedtok i sak 11/20 i møtet 3. februar at fordeling av grasrotmidler utgår og Gjerpen 
IF oppretter et «grasrotfond» hvor gruppene kan søke om midler knyttet til reelle behov 
 
Vedtak: Grasrotmidler for 2019 fordeles i henhold til tidligere vedtak. Styret er positive til at det  

 opprettes et grasrotfond og ber det nye Arbeidsutvalget utarbeide retningslinjer for et 
 Grasrotfond som vil komme hele klubben til gode. 

 
Sak 25/20 Budsjett 2020 
Gjerpen IF legger frem sitt budsjett for hovedstyret.  
 
Vedtak: Budsjett for hoved foreningen vedtas og legges frem for årsmøtet. Gruppene leverer sine  

 respektive budsjett til daglig leder innen 06.03.20 som tidligere vedtatt. 

 
Sak 26/20 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 moderasjonen 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.  Arbeidsutvalget besluttet i sitt 
møte 3 feb. at de stilte seg bak forslaget og løfter det frem i dette møtet for endelig vedtak. 
 
Vedtak: Styret anbefaler moderasjon for barn som er aktive i flere idretter i Gjerpen IF og anbefaler  

videre at kostandene kan dekkes av det evt. nye grasrotfondet. 
 

Sak 27/20 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». AU besluttet i sitt møte 
og løfte saken frem for det utvidede styret 
 
Vedtak: Styret anbefaler at denne kostnaden også kan dekkes inn via det evt. nye grasrotfondet. 
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Sak 28/20 Revidering organisasjonsplan 
Gjerpen Ifs organisasjonsplan må revideres i samsvar med ny lov norm. 
Vedlagt forslag legges frem som årsmøtesak 
 
Vedtak: Revidert organisasjonsplan godkjennes og legges frem for årsmøtet. 

 
Sak 29/20 Sponsorlogo på drakter og overtrekks dresser 
På møtet den 6 januar ble det diskutert under evt. Om hva det skal stå på ryggen til de nye 
overtrekks dressene. 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 
overtrekks dresser 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 overtrekks dresser. 
AU vedtok å fremme saken på nytt for det utvidede styret og gjorde følgende vedtak: 
Gjerpen IF mener det er riktig å kun ha GJERPEN trykt bak på overtrekksjakkene. Videre mener styret 
at overtrekks dressene 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 overtrekks jakker. 
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. 
 
Vedtak: Styret vedtar at det kun skal stå Gjerpen på ryggen. Kun hovedsponsorer skal få plass på  

overtrekks jakker, foreløpig kun Sparebanken Sør og Kiwi. Lagene bør tilstrebe at det kun er 
disse som også har plass på draktene og at evt. andre sponsorer får tilbud om reklameskilt 
og beachflagg. 

 

 
Sak 30/20 Gjerpendag 
 
Vedtak: Gjerpen dag fastsettes til 6. juni. Alle gruppene bidrar slik at dette blir en dag vi kan vise oss 
frem i nærmiljøet og knytte til oss flere medlemmer. 

 
 
Sak 31/20 Årsberetning 2019 
Årsberetning for hovedstyret behandles 
 
Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen, men ønske at det også synliggjøres arbeid med å få opp  

aktivitet på anlegg- og klubbhus Daglig leder legger det inn før årsberetningen legges frem 
for årsmøtet.  Gruppene leverer sine årsberetninger til daglig leder innen 06.03.20 i henhold 
til tidligere vedtak.  

 

 
Sak 32/20 Regnskap 2019 
Regnskap for IF ble sendt ut i forkant av møtet 
 
Vedtak: Regnskap godkjennes og legges frem for årsmøtet 
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Sak 33/20 Utelys 
På årsmøtet i Gjerpen fotball kom det frem at anlegget har dårlig belysning på kveldstid rundt 
parkeringsplassene 
 
Vedtak: Lyssetning ble vedtatt som en del av det nye anlegget. May Britt sjekker ut hvorfor det ikke 
er på plass.  
 
EVT  
Medlemskontingenter 
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 

Det anbefales å lage en prismatrise for medlemskontingenten 

Vedtak: Det bør jobbes med å få dette opp på årsmøtet siden medlemskontingent er en årsmøtesak.  

 


