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Side 1 

 

MØTEREFERAT 

Møte: Styre møte 
Dato: 15.06.2020  Sted: Gjerpen Klubbhus 
Til stede: 
 
Forfall:  

Stig Rune Refvik, May Britt Søgård, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Anne Lene Watland, 
Liv Tørring, Jon Bjarne Onsøien, Øyvind Hylleseth, Eli Ducros 
Scott Boer, Arne Morten Knutsen   

 

Sak 60/20 Referat 25.05.2020 
Vedtak: Referat fra møte 25.05.20 godkjennes.  
 

Sak 61/20 Nytt fra gruppene 
Hvilke saker de jobber med – hva trenger de bistand til – Hva ønsker de å drøfte med det utvidede  
styret.  
Fotball: Se egen sak om samarbeidsavtale med Fossum IL, Manger fortsatt øk. Ansvarlig og 
materialforvalter i gruppestyret. Sliter med at det dessverre er utstyr som forsvinner 
Håndball: Etablerer samarbeid med Gjerpen HK om trenere. Jobber mye med å tilpasse 
Koronavettreglene håndballhverdagen 
Friidrett: Har gjennomført vellykket klubbmesterskap. Gjerpen Friidrett har blitt en god arena for de 
som ønsker å løpe langløp. Viktig for rekruttering. Planlegger Svanstul løpet i august med 200 
deltakere. 
Amerikansk Fotball: Ikke meldt inn nytt siden siste møte 
Ski: Er «Off-season» 

 
Vedtak: Styret tar nytt fra gruppene til orientering.  
 

Sak 62/20 Status økonomi 
Orientering ble gitt i møtet. Gjerpen IF har en sunn økonomi og derfor har vi klart oss gjennom 
Koronasituasjonen så langt. Det er en del tapte inntekter på bl.a. utleie av Gjerpenhuset, men mye 
av dette kompenseres nå gjennom leieavtale med Skien kommune. 
Gruppene ga en kort orientering om sin økonomi i møtet. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  Viktig at gruppene har kontroll på sin økonomi da det er 
mange tapte arrangementsinntekter. Gruppene vurderer selv om de kan forkorte treningsavgiften 
for inneværende år. 
 

Sak 63/20 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 
 
Vedtak: Daglig leder sender ut mal på standard avtale for skilt på bane. Gruppene beholder 
arenareklame de skaffer selv, men hovedsponsorer tilfaller Gjerpen IF.  
Det er bra med et årlig lotteri, men for at det ikke skal komme for tett opp mot fotballens 
julelotteri, bør man avveie om felles lotteri bør ligge til Gjerpendag i juni 
 
 



 
 

__________________________________________________ 

Side 2 

 

 
Sak 64/20 Samarbeid fotball mellom Gjerpen og Fossum 
Gjerpen fotball har innledet samtaler med Fossum knyttet til samarbeid med målsetning om å 
opprettholde lag i vårt nærområde. Liv Tørring orienterte styret. Det er en utfordring med små kull 
fremover og flere klubber sliter med å stille 11er lag. Det er derfor viktig med en avtale med en 
naboklubb slik at vi kan opprettholde fotball lag i vår bydel og hindre lekkasje til klubber som Odd og 
Storm. 
 
Vedtak: Styret ter orienteringen til etterretning og ber fotballen selv komme med en innstilling på 
hvilken del av avtalealternativene de ønsker å gå for. 
 

Sak 65/20 Års hjul 
Års hjul m/styremøter, høstdugnad, Gjerpendag, Arrangement eks Halloween fastsettes for andre 
halvår. AU legger frem forslag til datoer i møtet 

 
Vedtak: Styremøter; 13. august – 10. september – 15. oktober – 26. november – 7 januar –  
4 februar – 4 mars – Alle møter fra 19.00 – 21.00 
Temakveld: 21. september 
Høstdugnad: 29. september 
Halloween på huset: 31.oktober 
Årsmøte 25. mars 2021 
Vårdugnad: 15.april 2021 
Gjerpendag: 5. juni 2021 
 
 

Sak 66/20 Komiteer og prosjektgrupper 
I Gjerpens vedtatte organisasjonsplan er det satt opp følgende komiteer; 
Hus komite, anleggskomite, dugnadskomite, sportslig utvalg og ungdomsutvalg. 
Tidligere styre vedtok å erstatte dugnadskomite med to faste årlige dugnader  
De øvrige komiteer og utvalg må fylles med personer. 
 
Vedtak: Hus komite: Eli, Jon Eivind og Halvor 
Dugnadskomite: Går ut ref. tidligere vedtak og erstattes av årlige vår- og høstdugnader 
Anleggskomite; Tarjei, Lars K, Lise, Jon Bjarne – Her tenger vi flere 
Sportslig utvalg og ungdomskomite: Utsettes til høstens møter 
 

Sak 67/20 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. Gruppene fikk i forrige møte oppgave om å se på 
trenerbehov knyttet til både dette prosjektet og trenerbehov generelt 
 
Vedtak: Vi søker tilleggsmidler LAM slik at vi kan lønne noen i en liten prosjektstilling. Det er 
nødvendig for å få satt tiltaket i gang 
 
 
EVT: 
LAM midler – info fra gruppene med aktivitet for 6-19 åringer om behov 
Info om status utleie Skien kommune 
Bod fotballvant – Må prioriteres 
7. september – Styrearbeid i praksis – Kurs Vestfold og Telemark Idrettskrets. Hele styret meldes på, 
og vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta. Kurset arrangeres i Skien 


