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MØTEREFERAT 

Møte: Styre møte 
Dato: 25.05.2020  Sted: Gjerpen Klubbhus 
Til stede: 
 
Forfall:  

Stig Rune Refvik, May Britt Søgård, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Anne Lene Watland, 
Jon Bjarne Onsøien, Otto Gullesen, Jostein Tveit, Eli Ducros 
Scott Boer, Arne Morten Knutsen   

 

Sak 49/20 Referat 18.05.2020 
Vedtak: Referat fra møte 18.05.20 godkjennes.  
 

Sak 50/20 Nytt fra gruppene 
Hvilke saker de jobber med – hva trenger de bistand til – Hva ønsker de å drøfte med det utvidede  
styret. Hvilken arbeidsplattform ønsker vi å ha fremover. 

Fotball:  De jobber med å etablere samarbeid med Fossum om ungdomsfotball Bakgrunn: 
Gjerpen sliter med opprettholdelse av lag etter 12 årsalder og stadig synkende barnekull. 
Retningslinjer fra fotball oppdateres fortløpende og de ønsker å få lov til å egge ut 
fotballspesifikke regler uten å gå via IF. 
Håndball: De jobber med organisasjon, utarbeidelse av nye retningslinjer. Fokus på å finne balanse 
satsing/bredde 
Friidrett: Arrangerer klubbmesterskap 4.juni. Det er første gang på mange år. Skal legge grus på 
løpebanen rundt anlegget. De har et gap i aldersklassen 14-25 år 
Amerikansk Fotball: Har fått 150.000 fra DNB Sparebankstiftelsen som de skal bruke til å kjøpe 
utstyr for. Har hatt flere positive avisoppslag i det siste. 
Ski: Neste vinter skal de arrangere 2 renn på Svanstul. Arrangerer gjerne et kveldskirenn for barn i 
Gjerpenområdet til vinteren om snøforholdene tillater det. 

 
Vedtak: Styret vedtar at gruppene kan legge ut sine «Korona» retningslinjer fortløpende. Alle må 
følge Gjerpen IF sine overordnede regler knyttet til bruk av Klubbhuset. 
 

Sak 51/20 Grasrotfond 
Saken har vært oppe både i AU, utvidet styremøte og på nytt i AU 18.05.20  
Vedtaket da var at Lise Bjørnsen og Eli Ducros utarbeider forslag til retningslinjer som legges frem for 
endelig   vedtak i det utvidede styret. Arbeidet er påbegynt, men ikke ferdigstilt da det er ønskelig 
med drøftinger i det utvidede styret først. Det er også usikkert om fondet kan komme i gang 
inneværende år, da inntektsbortfallet er stort grunnet Korona situasjonen vi står i. Det anbefales at 
en andel av grasrotfondet fast skal gå til drift av hus og anlegg og en andel går til sosiale tiltak som 
man kan søke på. Søknad sendes til AU som legger frem innstilling for endelig vedtak i utvidet styre. 
Følgende tiltak kan være en del av den sosiale delen av grasrotfondet: 

• Dekning av medlemskap, lisens, treningsavgift, cup for utsatte barn dersom de får avslag fra 
Skien kommunes kontingentkasse 

• Utstyr i småskala til samme målgruppe 

• Oppstartstilskudd til nye grupper/aktiviteter 

• Nærmiljøtiltak 
 
Vedtak: Gjerpen IF oppretter et grasrotfond, men pga inntektstap knyttet til Korona kan foreløpig 
ikke grasrotmidlene frigis til sosiale tiltak inneværende år. Saken tas opp igjen på høsten  
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Sak 52/20 Handlingsplan Gjerpen IF 
Gjeldende handlingsplan er vedtatt av Gjerpen IF. Vi tar en gjennomgang i møtet og diskuteres 
hvordan vårt  "idrettspolitiske dokument" skal forankres. Handlingsplan vedlagt. 

 
Vedtak:  Gruppene tar med seg handlingsplanen inn i sitt neste gruppemøte slik at den forankres i 
gruppene. Saken tas opp igjen til høsten. 

 
Sak 53/20 Dugnad hus og anlegg 
Dugnad gjennomføres 3 juni og hver gruppe stiller med frivillige. Vedlagt dugnadsbehov og 
ansvarsfordeling. 
 
Vedtak: Alle gruppeledere tar kontakt med sine grupper for å få med frivillige. Fotball og Håndball 
stiller med 20 personer hver, Amerikansk Fotball 4 personer, Ski 2 personer. Friidrett gjør sin del av 
dugnaden med å legge grus en annen dag. 
 

Sak 54/20 Gjerpen You tube kanal 
Gjerpen IF fått tildelt midler, se sak 45/20 ref. 18.05.20 
Følgende vedtak ble fattet i saken: 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.  
Stig Rune har vært i kontakt med det eldste guttelaget hvor flere ønsker å bidra. Eli har vært i 
kontakt med Scott, Amerikansk fotball for å sjekke ut om de kan bistå i opprettelse av kanalen. 
Våre eldste ungdommer i alle grener inviteres til å bidra 
 
Vedtak:  Saken tas til orrientering 
 

Sak 55/20 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. Vedlagt dokument. 
 
Vedtak:  Gruppene spiller inn til neste møte hvilke behov de har knyttet til trenere og om dette 
prosjektet kan være med å løse deler av behovet. 
 

Sak 56/20 Opprettelse av ungdomsutvalg 
Hvordan skal vi klare å aktivisere et ungdomsutvalg og hvordan skal vi rekruttere til det 
 
Vedtak: Følgende saker legges til et ungdomsutvalg; Oppfølging av You Tube Kanal, innspill til 
grasrotfondet. Eli lager en sak som legges ut på våre nettsider hvor vi ber om kandidater til 
ungdomsutvalget. Aldersgruppe 13-19 år 
 

Sak 57/20 Miljøtiltak 
Fast post på styremøtene; Ryddig av søppel, info til lag og spillere. Kildesortering, mv. 
Gjerpen ønsker å være en miljøklubb 
 
Vedtak:  Saken utsettes  
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Sak 58/20 Inntektsgivende tiltak 
Hvordan kan vi sammen få til inntektsgivende tiltak som ikke er for belastende for frivilligheten 
Forslag til tiltak som vil bli drøftet; skilt på bane, årlig lotteri 
 
Forslag til vedtak:  Saken utsettes  
 

Sak 59/20 Møtekalender 2020 
 
Vedtak: Neste styremøte 15. juni kl 19.00 – 21.00. På det møtet vedtas møtekalender høsten 2020 

 
 
EVT 
Oppgradering av beachvolleyballanlegget: Saken utsettes til neste møte 
 


