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MØTEREFERAT 

Møte: Styre møte 
Dato: 08.04.2021  Sted: Kombinert teams og Gjerpenhuset 
Til stede: 
 
 
Forfall:  

Stig Rune Refvik, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Vidar Halvorsen, Hanne 
Norborg, Anne Lene Watland, Jon Bjarne Onsøien, Gro Drage Evjen, Otto Gullesen, 
Eli Ducros 
Scott Boer 

 

 
Sak 31/21 Referat 04.03.2021 
Vedtak: Referat fra møte 04.03.21 godkjennes.  
 

Sak 32/21 Vårdugnad 15. april 
Skal dugnaden utsettes i forhold til smitterestriksjoner? 
Hvilke oppgaver skal opp på dugnaden? Hva skal prioriteres på fellesdugnaden og hva kan 
gruppene gjøre selv utover våren? 
 
Vedtak: I henhold til gjeldende Covid-19 restriksjoner kan ikke dugnad 15. april 
gjennomføres som planlagt. Dugnaden blir derfor gjennomført i mindre grupper på 5 
personer utover våren. Informasjon om gjennomføring vil komme ut fra hoved foreningen. 
 
 
Sak 33/21 Sommeraktivitet på Gjerpen 
Skien kommune har fått over 5 millioner kroner til sommerskole for elever i grunnskolen. 
Her har vi mulighet å skaffe gode inntekter til klubben, gi barn og unge en flott opplevelse 
og presentasjon av både anlegg og idretter, og dermed legge grunnlaget for en kick-start på 
høstsesongen og flere nye medlemmer. Det kan være max 20 deltakere pr kurs. Varighet 1 – 
5 dager. Den aktuelle perioden er uke 27-32, med hovedvekt på 27-30 (dvs. perioden 5.juli -
13. august 2021).  
Her kan undergruppene søke om egne kurs eller vi kan gjøre noe i fellesskap. 
 
Vedtak: Gjerpen IF søker om en «Sportmix» uke i begynnelsen av august hvor de ulike 
gruppene kan delta på deler av gjennomføringen. Vi ønsker at noen av Ung Trenerne kan få 
tilbud om en liten sommerjobb til å være en del av gjennomføringen. Saken følges opp ved 
evt. tilsagn. 
 
 
Sak 34/21 Gjepen dagen 5. juni 
Vi må opprette et arbeidsutvalg for Gjerpendagen med en representant for hver gruppe. 
Hvordan ønsker vi å gjennomføre dagen? Turneringer? Underholdningsforslag? Vi har 
mottatt kr 20.000, - fra kommunen til underholdning. 
Grunntanken er at vi skal vise frem mangfold av aktivitet på anlegget vårt. Vil også være en 
mulighet til å rekruttere flere aktive. 
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Våre hovedsponsorer Sparebanken Sør og Kiwi vil bidra. Falkum Sport vil være til stede 
Det vil være kiosk og loddsalg. Info om loddsalget vil bli gitt i møtet. 
Gjerpen IF kan stå for alt innkjøp til kiosk og så blir fordeling gitt til gruppene etter en avtalt 
fordelingsnøkkel. 
 
Vedtak: Dagen gjennomføres avhengig av tiltaksnivået knyttet til Covid-19, alternativt 
flyttes dagen til høsten. Det gjøres ny vurdering 10 mai. Lotteri gjennomføres uavhengig av 
om Gjerpen dagen kan arrangeres i juni. Hver gruppe må stille med representant til 
arrangementskomiteen. Frist for å melde inn navn er 20. april. Fra hoved foreningen stiller 
Lise Bjørnsen og Vidar Halvorsen. 
 
 
Sak 35/21 Nytt fra gruppene 
Hva jobber gruppene med nå og hvordan påvirkes de av Korona restriksjonene? 
Fotball: Går mot en mer normal treningssituasjon for lagene. Det blir oppstart for 5 åringer 
mandag 12. april. Trenere er på plass for 5-åringene. 
Ønsker dialog rundt hvordan man skal jobbe med intern kommunikasjon i Gjerpen. Løftes 
inn som sak på neste møte. 
Håndball: Håndballtreninger starter opp igjen på mandag etter nok en periode med stengte 
haller. Har gode rutiner på smittevern som er godt innarbeidet. Har dialog med HK om 
oppstart av et Jenter 20 lag under Gjerpen IF paraplyen som et alternativ til elitesatsing. 
Ønsker å starte opp tilbud for 6-7-8 åringer. 
Friidrett: Starter opp utetrening med avstand for voksne og barnetrening for 9-12 åringer. 
Det er 10 påmeldte til barnegruppen. Byløpet 5 juni må muligens arrangeres som et virtuelt 
løp. Friidrett har gjort vedtak om å søke NM i halvmaraton i 2023. Er i dialog med 
friidrettsforbundet. Tar sin del av dugnad knyttet til anlegget og organiserer for det nå. 
Ski: Har fått noe midler til en slodd som passer både for skiløypene og for grusveier, kan 
derfor også være av nytte for friidrettsgruppa. 
Amerikansk Fotball: Forfall i møtet 
Hoved foreningen: Jobber med søknader, rapporteringer og planlegging av Gjerpendagen, 
dugnader mm. Vi har landet ny 3-årig avtale med Sparebanken Sør som er vår 
hovedsponsor. Det blir utbetalt 150.000, - årlig i tre år. Gjerpen IF mottok samlet 23.000 fra 
Sparebank 1 tildelingen fordelt på alle undergruppene. Etter årsmøtevedtak om paraidrett, 
har vi nå engasjert trenere til tilbudet.  Grenland Autismeforening ønsker å leie lillesalen en 
gang i mnd. for Gaming når det vil være mulig igjen iht Covid-19 restriksjoner. Gro 
orienterte om at skøytebanen har fått 6.800 kroner fra Gjerpen Lokalutvalg. Det har 
kommet mange positive tilbakemeldinger på skøytebanen. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Sak 36/21 Møtekalender 2021 
Vi har et møte i måneden bortsett fra i juli og desember 
 
Vedtak: 5. mai kl 18.00 (I etterkant av møtet er Tarjei Dale booket inn til kl 19.00) 
3. juni kl 1930 - 19 aug. kl 19.00 - 16. sept. kl. 19.00 - 21. okt. kl. 19.00 - 25. nov. kl. 19.00 


