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MØTEREFERAT 

Møte: Styre møte 
Dato: 04.02.2021  Sted: Teams 
Til stede: 
 
 
Forfall:  

Stig Rune Refvik, May Britt Søgård, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Anne Lene 
Watland, Jon Bjarne Onsøien, Otto Gullesen, Audun Nilsen, Jostein Tveit, Scott 
Boer, Eli Ducros 
Gro Drage Evjen 

 

Sak 11/21 Referat 07.01.2021 
Vedtak: Referat fra møte 07.01.21 godkjennes.  
 

Sak 12/21 Status Covid 19 og Gjerpen IF 
Gjerpen IF følger opp nasjonale og kommunale retningslinjer. Siste oppdaterte retningslinjer 
på vår nettside fra 19.01.21 er fortsatt gjeldende. Status fra gruppene som følger;  
Fotball; Vinterserie i fotball, om det starter opp er det sannsynligvis med lokale kamper. 
Håndball løfter inn sak om mulighet til å spille en intern treningskamp på de eldste lagene 
Ski: Alle turrenn i Norge er avlyst, usikkert om det vil være mulig å arrangere Svanstul løpet 
27.02.21. Kan muligens gå som et kretsrenn. Ski tar snart en avgjørelse. 
Friidrett; Har startet opp avstandstrening på travbanen og holder seg til retningslinjer. 
Amerikansk Fotball; Uendret situasjon, forholder seg til gjeldende retningslinjer 
 
Vedtak: Styret vedtar at det ikke kan arrangeres intern treningskamp i håndball så lenge 
forskriftene ikke tillater det. De lokale smitteverntiltakene er gjeldende frem til 16. februar. 
 

Sak 13/21 Årsmøteforberedelser 
Årsmøte er satt til 25. mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 
15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette 
ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig 
innen 15. juni. Det er fortsatt mulig å avholde et helt digitalt årsmøte om man ønsker det. 
Pr. i dag er det max 10 personer som kan samles på et innendørs arrangement. 
 
Vedtak: Styret opprettholder årsmøtedato 25. mars. Lise Bjørnsen utpekes til ordstyrer på 
årsmøtet. 
 
Sak 14/21 Regnskap, årsberetninger og budsjett 
 
Vedtak: Frist for innlevering av årsberetning og budsjett fra hoved foreningen og 
aktivitetsgruppene settes til 1.mars slik at det kan foreløpig godkjennes av styremøte 
 
 
Sak 15/21 Valgkomite 
Undergruppene har jobbet godt med valgkomite representanter. 
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Vedtak: Gjerpen IF valgkomite for 2021 består av 
Håvard Pavlesen, Hovedforeningen 
Frode Gonsholt og Henrik Thoreby, Fotball 
Halvor Berg-Hansen, Håndball 
Odin Langslet, Ski 
Gudmund Simonsen og Torunn Holtan (friidrett) 
 
 
Sak 16/21 Felles trener møte/sportslig møte 
Det be vedtatt i sist møte og avholde et digitalt felles trener /lagleder møte med agenda: 
Hvordan har Gjerpen jobbet under pandemien. Dato ble ikke satt 
Daglig leder har vært i kontakt med Tarjei Dale, tidligere Odd spiller med Gjerpen som 
moderklubb. Han stiller gjerne opp på et fysisk møte for å ta pulsen på Gjerpen i forhold til 
Flest mulig, lengst mulig. 
 
Vedtak: Dato for digitalt felles trener/lagleder møte settes til 4. mars og kombineres med 
styremøte som kjøres før trenermøtet. 
Tentativ dato for fysisk møte med Tarjei Dale settes til 6. mai  
 
 
Sak 17/21 Revidert årshjul 
Vi tar en gjennomgang av årshjulet, justerer om nødvendig 
Datoer som er satt er ; Årsmøte 25. mars, Vårdugnad 15.april, Gjerpendagen 5. juni 
Nye datoer som må inn er; Felles trener/lagleder møte og høstdugnad. Styremøter frem til 
sommeren. 
 
Vedtak: Revidert årshjul legges ut på nettsidene. Høstdugnad settes til lørdag 18. september 
kl 10-14 
 
 
Sak 18/21 Delegasjonsreglement / Signaturrett 
Pr i dag er det ikke samsvar med hva Gjerpen IF har meldt inn i Brønnøysundregisteret og 
hva som står registrert hos NIF.  
 Brønnøysundregistrene krever dokumentasjon av typen "Dokumentasjon som viser vedtak 
om signatur" for tildeling av signaturrett, meldinger uten dette blir avvist. 
Signaturrett er en fullmakt til å opptre, inngå avtaler, ta opp lån og lignende på vegne av 
klubben. Det er styret i felleskap som har signaturrett, men styret kan vedta å gi retten 
videre til styremedlemmer og daglig leder. 
 
Vedtak: Styret vedtar at signatur utføres av styres leder og et styremedlem i fellesskap. 
Prokura blir gitt til daglig leder og innebærer fullmakt til å inngå avtaler og gjøre 
disponeringer i samsvar med styret sine vedtak. Prokura gjelder til den blir opphevet eller 
ved slutt i stillingen. 
Styret vedtar at daglig leder og styrets medlemmer kan gjøre innkjøp opptil kr. 10.000,-  
uten at det er budsjettert. Sum som overstiger kr.10.000,- må styrebehandles. 
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For søknader om bedriftskort vedtas det at daglig leder og styrets leder kan benytte kort 
som er knyttet opp mot hoved foreningens bank konto nr. 2801.44.12346 i Sparebanken 
Sør. 
 
Sak 20/21 Nytt fra gruppene 
Hvilke saker de jobber med – hva trenger de bistand til – Hva ønsker de å drøfte med det 
utvidede styret.  
Fotball: Fotballgruppa har det siste året mistet en del lag og tilhørende aktive spillere. Det 
gledelige er at den yngste spillergruppa teller 30 seksåringer. Det jobbes med 
samarbeidsavtaler med Fossum. Fotball håper å få i gang et A-lag så snart Skien kommune 
åpner opp og at det vil snart være mulig å tilby seriespill. Det er innledet dialog med 
Brobyggerne som er tenkt å utgjøre en stamme i et juniorlag/A-lag. Må få klarhet i hvor 
mange det er før man evt. kan mede opp til seriespill.  
Fotball ønsker samarbeid om kiosk på Gjerpenhuset med håndball.  
Håndball: Ønsker å starte opp lag for 8-9 åringer, men det er en utfordring med både 
treningstid i hall og trener. Håndballstyret jobber med løsninger. 
Friidrett: Ønsker å starte opp friidrettstilbud for barnegruppa, men leter fortsatt etter 
trener. Har midler til å lønne trener.  Har fokus på å arrangere løp, vurderer kretsløp, men 
det avhenger av pandemien og restriksjonene det gir oss 
Amerikansk Fotball: Har hatt virtuelle treninger siden november. Har nå alt av drakter på 
plass og venter på mulighet til og endelig kunne spille kamp. Fortsatt fokus på rekruttering. 
Ski: Kan være aktuelt å arrangere et virtuelt Svanstulrenn. Skigruppa gjør en vurdering. 
Hovedforeningen: Det har blitt sendt inn en del søknader den siste tiden. Har fått positivt 
svar fra idrettskonsulenten i Skien kommune om at vi får et tilskudd på kr. 20.000,- til 
Gjerpendagen 5.juni. Midlene utbetales når rapport etter arrangement blir sendt inn. 
Det har vært en del nødvendig vedlikehold på Gjerpenhuset i januar. Varmepumpe har blitt 
installert i Storsalen. Strømregningene har blitt doblet siden kommunen har leieforhold på 
huset. Har inngått avtale med kommunen om at de betaler mellomlegget på den økte 
strømregninga. Daglig leder har hatt fokus på årsberetning, årsregnskap, budsjett og 
utfakturering treningsavgift juniorhåndball for sesongen 2020-21 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
 
 


