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MØTEREFERAT 

Møte: Styre møte 
Dato: 10.09. 2020  Sted: Gjerpen Klubbhus 
Til stede: 
 
Forfall:  

Stig Rune Refvik, May Britt Søgård, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Anne Lene Watland, 
Liv Tørring, Eli Ducros 
Otto Gullesen, Scott Boer,  Jon Bjarne Onsøien   

 

 
Sak 73/20 Referat 13.08.2020 
Vedtak: Referat fra møte 13.08.20 godkjennes.  
 
 

Sak 74/20 Møteplass ungdom – Søknad Gjensidigestiftelsen 
I tråd med vedtak fra forrige møte har Lise og Eli utarbeidet et utkast til søknad – Vedlagt. Det har 
blitt tatt kontakt med Byggmester Ekre som vil gi oss et kostnadsoverslag. Info om 
tilskuddsordningen her https://www.gjensidigestiftelsen.no/inkluderende-moteplasser-for-alle/ 
Søknadsfrist er 15. september  
 
Vedtak: Tilbud har blitt gitt fra Byggmester Ekre og den legges ved søknaden. Utbygging blir kun 
realisert dersom vi får tilsagn på søknaden 
 

 
Sak 75/20 Årsberetning 2019 for håndball 
Årsberetning håndball kom i etterkant av årsmøtet og har formelt ikke blitt godkjent. 
Årsberetningen ble fremlagt før sommeren og skulle vært tatt opp på forrige møte. 
 
Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen for Gjerpen junior håndball 
 
 
Sak 76/20 Høstdugnad 29. september 
Lise tar en gjennomgang av hva som må gjørs. Plan over dugnadsoppgaver er utarbeidet 
 
Vedtak: Dugnad gjennomføres i henhold til plan og hver gruppe har ansvar for å stille med 
opplyst mannskap. May Britt Søgård er dugnadsansvarlig. 
 
 
Sak 77/20 Bruk av garderobeanlegg under Covid.19 
Det er ønskelig å åpne opp for bruk av toaletter. Kjøreregler må klargjøres 
 
Vedtak: Garderobe anlegg forblir stengt, men toaletter i garderobegang kan benyttes. 
Garderobe gangen låses opp og låses igjen av kampvert ved kamper og trener ved trening. 
Det settes opp skilt ved garderobegangen om at man må henvende seg til kampvert under 
kampkvelder. Toalettbesøk ved treninger reguleres av trenere.  
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Sak 78/20 You tube kanal 
Hvordan få inn flere bidrag og hvordan fordele støtten fra Sparebankstiftelsen til gruppene 
 
Vedtak: Fotball og Amerikansk fotball leverer sine bidrag inn ila september. Håndball 
utforer guttelaget også til å bidra. 
Fordeling av midler: Det er 45000,- igjen til fordeling. Kr 10.000,- tilfaller håndball som har 
kommet med det største bidraget. Resterende midler fordeles senere. 
 
 
Sak 79/20 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: Trenger flere hender i styret. Det er mange oppgaver som gjøres av for få personer. Hvert 
lag må nå stille med en representant inn i styret. Ønsker å få fortgang i arbeidet med å få på plass en 
kodelås på garderobe inngangen. Thor Arnold Nomme er ansvarlig fra fotball og er i dialog med 
daglig leder. Ønsker å starte opp tilbud for 5 åringer på høsten. Har møter med samarbeidslag for å 
avklare tydelige rollefordeling. 
Håndball: Endelig tilbake i hall. Ønsker god dialog med kommunen. Har utfordringer knyttet til hvilke 
spillere og foreldre de har med videre. Dette er særlig merkbart nå som de har startet med 
hallvakten igjen som betjenes av foreldre. Regner med at det vil komme på plass etter hvert som 
lagene starter opp igjen. Kamper starter opp igjen 17.september 
Friidrett: Mange planleggingsmøter knyttet til NM i terrengløp 11. oktober. Trenger flere frivillige 
vakter til den dagen. 
Amerikansk Fotball: Har fått med flere spillere, starter opp med treninger på søndager også. 
Ski: Off season 
Hovedforeningen: Har leid ut ca ¼ av øvre høyre parkeringsplass til GS Maskin for ca 1 år. Ved 
avsluttet leie blir det enighet om det gjøres opp i penger eller asfaltering. Pris pr mnd leie er avtalt 
Gjerpen IF mister mange medlemmer nå. Viktig at gruppene leverer oppdaterte lister med aktive. 

 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
 

Sak 80/20 Treningsavgift 
 
Vedtak: Styret vedtar halv treningsavgift for 2020 for håndball og fotball grunnet Covid 19 
og hva det har medført av redusert kamp- og aktivitetstilbud. 
Friidrett, Ski og amerikansk fotball fortsetter med og ikke kreve treningsvagift. 
Alle må betale medlemskontingent. 
 

 


