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MØTEREFERAT 

Møte: Styre møte 
Dato: 03.02.2021  Sted: Kombinert teams og Gjerpenhuset 
Til stede: 
 
Forfall:  

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

 

 
Sak 21/21 Referat 04.02.2021 
Vedtak: Referat fra møte 04.02.21 godkjennes.  
 
 

Sak 22/21 Godkjenning av årsberetning 
Årsberetning Gjerpen IF hoved foreningen 
 
Vedtak: Styret godkjenner årsberetning for Gjerpen IF, hoved forening og legger den frem 
for årsmøtet for endelig godkjenning. Undergruppenes årsberetninger godkjennes på deres 
respektive årlige møter og sendes inn senest 12.03.21. Disse blir også endelig godkjent av 
årsmøtet. 
 
 
Sak 23/21 Godkjenning av Regnskap 2020 
 
Vedtak: Styret godkjenner Regnskap 2020 for Gjerpen IF, og legger det frem for 
kontrollutvalget og årsmøtet for endelig godkjenning 
 
 
Sak 24/21 Budsjett 2021 
 
Vedtak: Styret godkjenner budsjett 2021 for Gjerpen IF, hoved forening og legger det frem 
for årsmøtet for endelig godkjenning 
 
 
Sak 25/21 Handlingsplan 2021 
 
Vedtak: Styret godkjenner Handlingsplan 2021 for Gjerpen IF med noen små justeringer, og 
legger det frem for årsmøtet for endelig godkjenning 
 
 
Sak 26/21 Oppstart Para idrettsgruppe for barn 
I vår kommune finnes det ikke all idrettsgrupper for barn med nedsatte funksjonsevner. 
Gjerpens aktivitetsanlegg er godt tilrettelagt for å starte opp et paraidretts tilbud for barn 
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med fokus på morsomme leker og høyt aktivitetsnivå. Cathrine Onsøien har sagt seg villig til 
å ta et ansvar for aktiviteten.  
 
Vedtak: Styret vedtar å opprette en para idrettsgruppe for barn og legger det frem som en 
årsmøtesak. 
 
 
Sak 27/21 Status Ung trener prosjekt 
Scott Boer jobber parallelt med rekruttering og innhold i programmet. Han har besøkt de 
eldste lagene og presentert prosjektet og skal gjøre det samme på TTG. Pr nå er det 7 
deltakere. Målet er 10 deltakere. Første samling er planlagt i april 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og ber Scott om også å presenter prosjektet 
for de eldste klassene på Gjerpen Ungdomsskole og TTU 
 
 
Sak 28/21 All idrett for 1 og 2 klasse 
Det er dalende interesse for all idrett for de minste. Dersom håndball ønsker å starte opp 
med tilbud for de minste slik som fotball gjør bør Gjerpen IF vurdere om tilbudet skal 
opprettholdes neste sesong. 
 
Vedtak: Styret vedtar å sette all idretts tilbudet på et års pause dersom håndball kommer 
opp med tilbud for samme årsklasse. Det kan også vurderes et kombinert fotball/håndball 
tilbud. 
 
 
Sak 29/21 Loddsalg knyttet til Gjerpendagen 5 juni 
Det er tidligere planlagt et loddsalg knyttet til Gjerpendagen 5 juni. Dersom vi klarer å selge 
1000 lodd til 100 kr stk vil fortjeneste bli ca. 90.000, - som fordeles mellom gruppene og IF. 
Det tas høyde for innkjøp av hovedpremie og utgifter til produksjon av lodd. Vi har fått et 
tilbud om en Peugeot El-sykkel til innkjøpspris. (ca. 8500,-) Lotteriet kan gjennomføres selv 
om Gjerpen dagen blir utsatt pga smittesituasjonen. 
 
Vedtak: Styret vedtar å gjennomføre lotteriet og ber daglig leder i samarbeid med Lise 
Bjørnsen å jobbe videre med det. 
 
 
Sak 30/21 Dato styremøte i april 
Nytt styre fastsetter videre møteplan, men av hensyn til vårdugnad den 15. april er det 
hensiktsmessig at det nå settes opp et styremøte i forkant av denne 
 
Vedtak: Neste styremøte settes til 8. april 
 
 


