MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:
Forfall:

Styre møte
13.08. 2020
Sted:
Gjerpen Klubbhus
Stig Rune Refvik, May Britt Søgård, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Fredrik Dalene, Otto
Gullesen, Eli Ducros
Scott Boer, Anne Lene Watland, Liv Tørring, Jon Bjarne Onsøien

Sak 68/20 Referat 15.06.2020
Vedtak: Referat fra møte 15.06.20 godkjennes.

Sak 69/20 Nytt fra gruppene
Hvordan er situasjonen mht Korona.? Hvilke saker de jobber med – hva trenger de bistand til – Hva
ønsker de å drøfte med det utvidede styret.
Fotball: Jobber med å få på plass system ift til kamper. Kampverter må føre liste over alle som har
vært på anlegget under kamp.
Håndball: Jobber med åpning av hallene og treningstider. Har ikke fått alle tider man ønsket fra
kommunen. De jobber med turnering for jenter 16 i Gjerpenhallen mot slutten av august
(arrangementet ble flyttet til Skienshallen). Deltakende lag; Gjerpen, Herkules, Uredd, Kragerø og
Bamble
Friidrett: Arrangerer Svanstul løpet 15 august. Håper på over 100 deltakere. Det blir et anderedes
løp en tidligere grunnet Corona, derfor start og mål på Svanstul.
Amerikansk Fotball: Planlegger trenings oppstart mot slutten av august. Bestiller nå utstyr for
penger mottatt av DNB Sparebankstiftelsen
Ski: Off season
Vedtak: Styret tar nytt fra gruppene til orientering..

Sak 70/20 Møteplass ungdom
Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og
lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom. Mer info her;
https://www.gjensidigestiftelsen.no/inkluderende-moteplasser-for-alle/
Søknadsfrist er 15. september – Bør vi søke ?
Vedtak: Gjerpen IF ønsker å søke, men det er viktig å høre med ungdommen for å få innspill. Lise og
Eli utarbeider forslag til søknad som legges frem på neste styremøte den 10. september

Sak 71/20 Korona
Hvor står Gjerpen i forhold til nåværende situasjon og er det tiltak som bør iverksettes ?
- Forslag tillegg utleieavtale vedlagt
Vedtak: Særidrettene forholder seg til sine særforbund samt retningslinjer gitt fra
kommunen via kommunelege. Hoved foreningen gir leietakere informasjon om deres plikter
som arrangør. Vi har en grense på max 50 personer ved utleie under Covid-19 pandemien.
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Sak 72/20 Rekruttering
Tiltak som må igangsettes spesielt i forhold til ballgruppe, Håndball 9 år og Sportmix
ungdomsskolealder
Vedtak: Vi kontakter barneskolen ved rektor hvor vi ber om at info vedr ballgruppe sendes
ut med ranselpost. Håndball ser på infobehov vedr oppstart for 9-åringer.
Informasjon vedr Sportmix sendes ut via Ungdomsskolen slik det ble gjort i 2019.
Viktig å informere i tillegg på sosiale medier

EVT:
Bod fotballvant bør kjøpes inn – Det ble gjort vedtak om innkjøp
Gjenstående arbeid etter vårdugnaden – Lise jobber med oversikt som legges frem på neste
styremøte.

__________________________________________________
Side 2

