MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:
Forfall:

Styre møte
26.11.2020
Sted:
Teams
Stig Rune Refvik, May Britt Søgård, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Anne Lene Watland,
Otto Gullesen, Gro Drage Evjen, Jon Bjarne Onsøien, Eli Ducros
Scott Boer

Sak 88/20 Referat 15.10.2020
Vedtak: Referat fra møte 15.10.20 godkjennes.
Sak 89/20 Status Covid 19 og Gjerpen IF
Det utvidede styret i Gjerpen IF har ukentlige telefonmøter om utviklingen av Covid 19 og
tilhørende smittevernregler nasjonalt og for Skien kommune særskilt.
Vedtak: Styret vil fortsette å følge med på utviklingen og vil ha faste COVID 19 ukentlige
telefonmøter frem til uke 51.
Sak 90/20 Utmelding fra volleyballforbundet
På årsmøtet 2020 i sak 19 ble det gjort vedtak om utmeldelse fra Norges Volleyballforbund
gjeldende fra 2020. Bakgrunnen er at Gjerpen IF har ikke hatt en aktiv volleyball gruppe på
flere år, men betaler kontingent til Forbundet. Utmeldingen har enda ikke blitt oversendt
volleyballforbundet da det er knyttet usikkerhet om vi kan søke om utstyrsrefusjon for nye
volleyball nett til sandvolleyballbanen.
Vedtak: Styret vedtar å opprettholde medlemskapet i Norges Volleyballforbund
Sak 91/20 Oppmerking på asfaltflate, 3 baner
Gjerpen IF har blitt kontaktet av Uniqa vedr. oppmerking på asfaltflatene. De sier at etter
ønske fra Gjerpen IF/Skien kommune ble det laget en forhåndsfaktura i 2019 med forfall i
begynnelsen av 2020, slik at vi fikk registrert faktura i 2019 med tilhørende fradrag på MVA.
UNIQA har med dette betalt merverdiavgiften i 2019, uten å ha fått den planlagte
innbetalingen i begynnelsen av 2020. Gjerpen har fått MVA refusjon. Oppmerkingen på
banene har ikke blitt gjort da det var en reklamasjon på asfaltarbeidet. Asfaltarbeidet ble
ferdigstilt i oktober2020.
Tatt i betraktning disse momenter mener UNIQA at det vil være ryddigst for begge parter å
få saken avsluttet som planlagt. Arbeidet koster 93.750,- inkl mva og inkluderer oppmerking
en bane Street fotball, (kr. 3450,-) en bane Street basket, (kr. 7.500, -) stige spill, (Kr. 39.000)
Ludo (Kr. 15.000) og sjakk. (Kr 15.000, -) Pris uten mva i parentes.
UNIQA kan også levere andre produkter som bl.a. sikkerhetsnett/ballfangernett fotball som
kan være aktuelt for oss.
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Vedtak: Gjerpen IF vedtar å endre på oppmerking av asfaltflatene knyttet til
brukervennlighet av flatene. Vi ber om oppmerking av Street fotball og Street basket i tillegg
til en dartskive hvor man bl.a. kan gjøre presisjonsøvelser med ball og hvor man ellers ikke
trenger annet utstyr for å ta den i bruk. Daglig leder tar kontakt med UNIQA og ber om pris
på dette samt løpemeter på ballfangernett. Det er ikke hensiktsmessig å foreta oppmerking
nå som vinteren er rundt hjørnet. Oppmerkingen vil derfor bli gjort våren 2021.
Sak 92/20 Møte med Gjerpen Ungdomsskole og Barneskole
2. oktober ble det gjennomført et møte med Gjerpen Ungdomsskole og Gjerpen
Barneskoles ledelse samt elevrådet ved ungdomsskolen. Vi har ikke fått noen konkrete
tilbakemeldinger fra GUS etter møtet.
Vedtak: Stig Rune Refvik har hatt dialog med kommunen og følger opp med skolene.
Sak 93/20 Budsjett 2021
Budsjett 2021 for hoved foreningen er påbegynt og vil legges frem for foreløpig vedtak i
januar møtet før det endelig godkjennes av årsmøtet. Daglig leder foreslår en liten økning i
timesatsen for renholder som pr. nå ligger på 186 kr timen.
Gjerpen IF hoved foreningen ligger an til et overskudd 2020 på mellom 350 – 450.000, Vedtak: Styret tar foreløpig budsjett til orientering. Undergruppene utarbeider sine budsjett
som ferdigstilles til februarmøtet. Daglig leder bistår fotball og håndball med sine budsjetter
etter ønske.

Sak 94/20 Valgkomite
Årsmøtet besluttet at styre fikk mandat til å oppnevne valgkomite for kommende periode.
Vedtak: Hoved foreningen samt hver undergruppe kommer med et navn til representant til
valgkomiteen til januarmøtet.

Sak 95/20 Trener møte / sportslig møte
Oppsatt trenermøte gikk ut pga COVID 19 restriksjoner.
Vedtak: Saken utsettes til januarmøtet.

Sak 96/20 Inkluderingsmidler
Gjerpen IF har fått tildelt kr 10.000, - i inkluderingsmidler som må tilbakebetales
Idrettskretsen dersom det ikke benyttes i 2020. Midlene skal gå til inkludering av barn og
unge med innvandrerbakgrunn og barn og unge fra lavinntektsfamilier
Vedtak: Styret beslutter å kjøpe inn utstyr til aktive fra lavinntektsfamilier. Det kjøpes også
inn ishockey utstyr til inkluderende aktivitet for alle.
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Sak 97/20 Treningsavgift for barn av styremedlemmer i Arbeidsutvalget
Daglig leder anbefaler at styremedlemmer i arbeidsutvalget får dekket treningsavgift for sitt
eldste barn. Gjerpen IF kompenserer de aktivitetsgruppene dette gjelder med avgiften slik
at de ikke må bære det økonomiske tapet.
Vedtak: Medlemmer i Arbeidsutvalget skal ikke betale treningsavgift for sitt eldste barn.
hoved foreningen kompenserer de respektive undergruppene for inntektstapet.

Sak 98/20 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: Kampsesongen er over, men det har blitt satt opp en vintersesong. Fotballstyret
jobber med det formelle knyttet til samarbeidet med Fossum med utgangspunkt i at vi skal
ha med flest mulig lengst mulig. Det søkes nå om to samarbeidslag for kommende sesong.
Det er nå registrert rundt 150 aktive fotballspillere. Har en adferds utfordring knyttet til et
lag som det må jobbes med. Mangler fortsatt sportslig leder og økonomiansvarlig.
Håndball: Bekymret over frafallet i håndballen. I det siste har det blitt trukket to lag fra
seriespill. Spillerne søker seg ikke over til andre lag, så dette handler om spillere som ikke
ønsker å spille mer. Det kan være relatert til pandemien. Håndball styret har planer om å
rekruttere nye spillere, men det lar seg ikke gjennomføre pga Covid 19 restriksjoner på
skolene. Ønsker å se på mulig samarbeid med Herkules.
Friidrett: Gjennomfører ikke fellestreninger pga smittesituasjonen. De aktive blir
oppmuntret til å gjøre egentreninger. Nyttårsløpt blir virtuelt. Mer info kommer. Byløpet
planlegges for 2021. Barnegruppen har blitt lagt på is fordi de mangler trenere. Håper den
kan komme opp igjen i løpet av våren.
Amerikansk Fotball: Har avsluttet felles treninger for sesongen.
Ski: Har så langt ikke vært påvirket av pandemien. Svanstul løpet er berammet til 27.
februar. Huldrerennet planlegges for 21 januar og gjennomføres med gjeldende
restriksjoner for tidspunktet.
Hovedforeningen: Fotballforbundet har vært på befaring etter at en rekke tiltak har blitt
gjennomført knyttet til anmerkninger i tidligere rapport. De fleste avvik er lukket og vi har
mottatt ny rapport fra fotballforbundet. Det er flere sekker med granulat plassert ved
garasjen som må rensens. Vi har fått tilbud fra IBKA vedr. granulatrensing. Prisanslag ligger
på rundt 22.000, -. Det må tas en avgjørelse på hva vi gjør knyttet til kostnad og miljø. Skien
kommune har sendt en søknad om å sette opp en multigolfbane på Gjerpen Ungdomsskole
og Gjerpen Aktivitetspark. Det vil bli et flott nytt aktivitetstilbud som Gjerpen If kan benytte
og markedsføre. Leieforhold med Skien kommune har blitt utvidet til 30.juni, men kan
avsluttes før dersom pandemi utviklingen tilsier at Skien kommune kan flytte aktiviteten
tilbake til Lyngbakken. Gjerpen IF har mottatt 100.000, - fra DNB Sparebankstiftelsen til vårt
UNG Trener prosjekt. Scott Boer har takket ja til å være ansvarlig for prosjektet.
Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning

Neste møte: 7. januar
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