MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:
Forfall:

Styre møte
07.01.2021
Sted: Teams
Stig Rune Refvik, May Britt Søgård, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Anne Lene
Watland, Gro Drage Evjen, Jon Bjarne Onsøien, Scott Boer, Eli Ducros
Otto Gullesen,

Sak 01/21 Referat 26.11.2020
Vedtak: Referat fra møte 26.11.20 godkjennes.
Sak 02/21 Status Covid 19 og Gjerpen IF
Alle treninger ble avsluttet pr. 10.12.20. Smittesituasjonen i Skien kommune er fortsatt på
høyt nivå. Kommunen har stengte haller ut januar og så lenge barnehager og skoler er på
rødt nivå, vil det ikke være tillatt med organiserte treninger.
Vedtak: Styret tar et nytt Covid-19 møte så snart det skjer endringer fra Skien kommune. Ski
tar avgjørelse den 18.01 om det blir Huldrerenn på Svanstul den 21.01.21. Nettsidene
oppdateres med gjeldende smittevernregler og vi oppfordrer til uorganisert aktivitet.
Sak 03/21 Ung trener-prosjektet
Gjerpen IF fikk 100.000, - fra DNB stiftelsen til å starte opp vårt ung trener-prosjekt. Scott
Boer blir engasjert som prosjektleder fra januar 2021. Gruppen skal bestå av 10 ungdommer
i alderen 14/15 til 19 år. Vi må jobbe med å få inn kandidater snarest til første kull.
Vedtak: Scott Boer starter opp som prosjektleder i 20% ila januar. Undergruppene kan
allerede nå melde inn trener kandidater til prosjektet.
Sak 04/21 Møteplass for ungdom på Gjerpenhuset
Vi fikk dessverre avslag på vår søknad til Gjensidigestiftelsen om å bygge ut Gjerpenhuset
med et ekstra rom som kunne være ungdommens møteplass. Utbyggingen hadde et
kostnadsoverslag på 1.588.000, - hvorav søknadssummen til Gjensidigestiftelsen var på
800.000, - Styret må ta stilling til om vi ønsker å gå videre med prosjektet gjennom følgende
alternativer.
• Utsette til sikker finansiering er på plass
• Øke låneramme
• Øremerke overskudd 2020 til egenandel
• Starte prosess parallelt med at vi søker penger andre steder
Dersom vi opprettholder intensjonen om å tilfredsstille krav til spillemidler må tilbygget
være på min 100kvm. Da vil vi kunne få 1/3 av beløpet gjennom spillemidlene (Max.
500.000, -) Videre vil vi også kunne søke momskompensasjon anlegg. Det totale behov for
midler vil da ligge på underkant av 1 million kroner. Inntil midler fra Spillemidlene og mva
kompensasjon kommer, vil det være nødvendig å finansiere med et utvidet lån.
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Vedtak: Styret ønsker å ta en ny gjennomgang av prosjektet og utsetter saken.
Sak 05/21 Søknad gavetildeling fra Sparebank1 Telemark
Daglig leder har sendt info om søknadsmuligheter til det utvidede styre. Er det noen som
ønsker å søke og til hva. Er det noen som trenger bistand til søknad?
Mer info her; Søk om gave fra banken | SpareBank 1 Telemark
Søknadsfrist 31. januar

Vedtak: Gjerpen IF søker om et lydanlegg som vil komme ale grupper til gode.
Undergruppene gir beskjed til daglig leder hva de ønsker å søke om til sin aktivitet senest
22. januar.

Sak 06/21 Felles trener møte/sportslig møte
Vi fikk ikke gjennomført dette i 2021 pga Covid 19 og restriksjoner det medførte.
Styret utfordres til å drøfte innhold, formål og sett opp en foreløpig dato for gjennomføring.
Vedtak: Vi inviterer til et teams møte med tittel «Hva har klubben gjort under pandemien»
Det settes opp et tentativt fysisk møte i løpet av april.

Sak 07/21 Valgkomite
Styret gjorde vedtak i sak 94/20 på møte den 26. november om at hoved foreningen og
undergruppene kommer med hver sin kandidat til valgkomiteen til dette møtet.
Vedtak: Kandidater til valgkomiteen meldes inn senest 22. januar

Sak 08/21 Samarbeid med Brobygger Telemark
Gjerpen IF har mottatt kr. 40.000, - fra Skien kommune til å opprette et samarbeid med
Brobygger Telemark. Målet er å opprette et fotball-lag for yngre juniorer samt få tilvekst til
vårt A-lag.
Vedtak: Mer info kommer etter møte mellom Gjerpen IF og Brobygger Telemark 12. januar.

Sak 09/21 Multisportanlegg Gjerpen Ungdomsskole
Skien kommune v/Gjerpen Ungdomsskole har søkt om og fått tildelt spillemidler til et
multisportanlegg på Gjerpen U. Skole og Gjerpen IF. Gjerpen IF har vært involvert i
søknadsprosessen. Multisportanlegget er fullfinansiert gjennom søknaden.
Vedtak: Styret i Gjerpen IF godkjenner at to av kurvene blir plassert på vårt anlegg. En av
kurvene plasseres på eiendom 3807/59/1/60 som eies av Opplysningsvesenets fond, hvor
Gjerpen IF har en leieavtale på 99 år fra 1968.
Den andre kurven plasseres på eiendom 3807/57/7 som eies av Gjerpen IF.
Dette er et samarbeid mellom Skien kommune v/Gjerpen ungdomsskole og Gjerpen IF.
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Gjerpen IF ser på muligheten om å søke om 2 klassesett, et som plasseres på
Ungdomsskolen og et som plasseres i våre lokaler.
Sak 10/21 Nytt fra gruppene
Hvilke saker de jobber med – hva trenger de bistand til – Hva ønsker de å drøfte med det
utvidede styret.
Fotball: Sportslig leder på plass, jobber med å få på plass flere nøkkelpersoner til styret.
Håndball: Ikke mye aktivitet i det siste grunnet Covid 19. Starter arbeide med gjennomgang
av sportsplan og klubbhåndbok.
Friidrett: Gjennomførte virtuelt nyttårsløp
Amerikansk Fotball: Jobber med det taktiske så lenge man ikke har mulighet til å trene
sammen.
Ski: Scooter er overhalt, venter på snø.
Hoved foreningen: Det blir installert varmepumpe i storsalen da det har vært for kaldt for
de eldre som benytter seg av kommunens tilbud. Vi må se på tiltak for å få ned
strømregningene.
Skøytebanen er klar. Det er kjøpt inn utsyr som vil bli tatt i bruk når det lettes på
smittevernreglene.
Lyset i turløypa slår seg ut, dette er en reklamasjonssak som nå har blitt tatt tak i. Ventes å
være i orden i uke 2.
Vi har mottatt hjertestarterskap. Det blir satt opp ute i uke 2 og vil bli meldt inn i
hjertestarterregisteret.
Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning

Neste styremøte: 4. februar 2021
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