MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:

Styremøte
18.05.2020
Sted:
Gjerpenhuset
Stig Rune Refvik, Arne Morten Knutsen, May Britt Søgård, Lise Bjørnsen, Jon Eivind
Straume, Eli Ducros

Sak 41/20 Referat 17.04.2020
Det har ikke kommet innsigelser på referatet som er sendt ut
Vedtak: Referat fra møte 17.04.20 godkjennes.

Sak 42/20 Grasrotfond
Oppfølging av sak 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
Følgende vedtak ble fattet i saken med det utvidede styret:
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.
Vedtak: Lise Bjørnsen og Eli Ducros utarbeider forslag til retningslinjer som legges frem for endelig
vedtak i det utvidede styre

Sak 43/20 Oppdatering Koronavettregler for Gjerpen IF
Generelle Koronavettregler for Gjerpen IF samt koronavettregler for særidrettene fotball og
håndball har blitt oppdatert og har blitt gjort tilgjengelige på våre nettsider 18.05.20
Vedtak: Gjerpen Ifs koronavettregler oppdateres kontinuerlig i henhold til nasjonale retningslinjer
og særidrettenes bestemmelser. Gjerpen Ifs koronavettregler oppdateres med spesifikke
regler for friidrett og amerikansk fotball også.

Sak 44/20 Dugnad hus og anlegg
Styret vedtok tidligere felles dugnadsdag i april. Denne måtte gå ut pga smittevernsregler. Det er nå
åpnet for at 50 personer kan samles. Det er en del oppgaver som må gjøres, spesielt knyttet til
granulat på avveie.
Vedtak: Dugnadsdato settes til 03.06.20 Lise Bjørnsen er dugnadsansvarlig.

Sak 45/20 Gjerpen You tube kanal
Gjerpen IF har sendt følgende søknad til Sparebankstiftelsen Grenland og har fått bevilget 50.000
kroner.
Gjerpen IF er en aktiv breddeidrettsklubb med normalt stor aktivitet innenfor fotball, håndball,
friidrett, ski og amerikansk fotball. I disse utfordrende og underlige tider er vi som klubb bekymret
for bortfall av inntekt, men enda mer muligheten vi har til å tilby barn og unge et aktivitetstilbud.

__________________________________________________
Side 1

Det er et paradoks at vi som idrettsforening må begrense aktivitet på vårt anlegg. Vi er selvfølgelig
med på den nasjonale dugnaden og gjør det vi kan for å begrense smittespredning.
Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge er i fysisk aktivitet i minst én time hver dag. Det er
knyttet til både fysisk og psykisk helse. I disse tider er det derfor viktigere enn noen gang å gi
aktivitetstilbud til målgruppen.
Det vi søker Sparebankstiftelsen om er midler til å opprette en You Tube Gjerpen kanal hvor våre
trenere kan legge ut treningstips til våre medlemmer. Her vil barna kunne få møte sin faste trener
som vil komme med gode tips til å være i aktivitet. Fordelen med en You tube kanal er følgende:
Det er en plattform barn og unge kjenner godt til
Våre medlemmer kan få tips og ideer fra andre trenere i klubben (som laget under og laget
over)
Kontakten blir opprettholdt og trening kan gjøres også i perioder hvor det normalt ellers
ikke er aktivitet (skolens ferier)
Alle som vil kan abonnere gratis på kanalen
Vedtak: You Tube kanalen driftes av et ungdomsutvalg. Det er viktig å få den i gang snarest da vi har
fått midler basert på Korona tiltak. Stig Rune Refvik skriver et innlegg hvor vi inviterer
ungdommen inn til å bidra.

Sak 46/20 Revidert budsjett
Årsmøtet ba om at oppjustert budsjett med rentekostnader legges frem for godkjenning
Vedtak: Revidert budsjett med innlagte rentekostnader viser at det var et budsjett i balanse før
Koronakonsekvensene slo inn. Nå er det et budsjett med 107.000 i underskudd for Gjerpen
IF, hovedforeningen. Styret er klar over at det ikke skal legges frem et underskudds budsjett,
men det har vært vanskelig å budsjettere for å hente inn alle tapte inntekter som Korona
har forårsaket. Styret vil jobbe på for å redusere underskuddet og få et best mulig resultat.

Sak 47/20 Ung Trener i Gjerpen IF
Det er startet en prosess hvor Gjerpen IF samlet skal jobbe frem et treningsprogram for rekruttering,
engasjering og utvikling av unge trenere.
Vedtak: Saken utsettes til utvidet styremøte

Sak 48/20 Møtekalender 2020
Vedtak: Årshjul ble drøftet, men ikke vedtatt endelig. Det blir satt opp et utvidet styremøte mandag
25. mai kl 18.00 på Gjerpenhuset.
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