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MØTEREFERAT 

Møte: AU møte 
Dato: 01.04.2020  Sted: Telefonmøte 
Til stede: 
Forfall: 
 

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

Sak 34/20 Medlemskontingent  
Saken ble drøftet under evt. på styremøte den 02.03.20 hvor det ble enighet å legge fren et forslag 
til årsmøtet. Det har i etterkant blitt enighet på mail. 
Bakgrunn for saken: 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 

Vedtak: Styret foreslår en prismatrise gjeldende fra 2021 som følger; 
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)  Saken legges frem på årsmøtet 
 
Sak 35/20 Årsmøte 2020 
Vedtak: Årsmøtet 2020 settes til 12. mai. Møtet gjennomføres digitalt.  
 
Sak 36/20 Åpning av anlegg 
Anlegget har vært stengt en periode grunnet Korona situasjonen. Oslo og Kongsberg gjenåpner med 
restriksjoner. Pressekonferanse med NIF og FIH i dag 1. april med budskap om at man kan starte 
med trening på grupper av 5 personer med min. 2 meters avstand. Idrettspresident Berit Kjøll ønsker 
at man ser på organiserte tiltak med voksne tilstede. Hun viser videre til at hvert særforbund 
utarbeider egne Koronavettregler. Skien kommune har varslet at de åpner sine anlegg. 
 
Vedtak: Gjerpen IF vedtar å åpne sitt anlegg forsiktig for at vi kan gi et fysisk tilbud til våre barn og 
unge. Forutsetning for trening er grupper på max 5 personer med voksne tilstede. Det skal ikke 
foretas headinger eller taklinger. Ellers skal man forholde seg til smittevernreglene. Blir ikke reglene 
fulgt blir anlegget stengt igjen. Når det gjelder organisert trening, bes gruppene og legge frem en 
plan om hvordan og når de ønsker å starte opp et organisert tilbud innenfor smittevernreglene. 
 
Sak 37/20 Revidert budsjett 
Daglig leder har etter samråd med undergruppene lagt frem tall som viser at Gjerpen IF så langt har 
et inntektstap på rundt 500.000 kroner knyttet til Korona situasjonen. Det er inntektstap knyttet til 
tapte arrangementsinntekter, kiosksalg og tapte leieinntekter frem til slutten av mai. Det forventes 
at dette vil øke om Korona situasjonen vedvarer.  
 
Vedtak: AU gir daglig leder mandat til å revidere vedtatt budsjett. Revidert budsjett legges frem på 
årsmøtet 12. mai. 
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Sak 38/20 Lovendringsforslag 
I henhold til Gjerpen IF lover § 16,14 består Gjerpen styre av leder, nestleder, styremedlem og 
varamedlem. Styret mener det er hensiktsmessig å utvide styret med 1 medlem og legger saken 
frem for årsmøtet. 
 
Vedtak: Lovendringsforslag til § 16,14 legges frem for årsmøtet med følgende tekst: 
§ 16,14. Foreta følgende valg; 

a) Styre med leder, nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem 
 


