MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:

Forfall:

Styre møte
05.05.2021
Sted: Kombinert teams og Gjerpenhuset
Stig Rune Refvik, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Vidar Halvorsen, Hanne
Norborg, Anne Lene Watland, Jon Bjarne Onsøien, Jostein Tveit (for Gro Drage
Evjen), Otto Gullesen, Eli Ducros
Scott Boer

Sak 37/21 Referat 08.04.2021
Vedtak: Referat fra møte 08.04.21 godkjennes.

Sak 38/21 Dugnad på hus og anlegg
Vårdugnaden 15. april ble avlyst p.g.a Koronarestriksjoner. Det ble på møte vedtatt at
dugnader skal gjennomføres i mindre grupper på fem personer. Siden sist har friidrett,
håndball og anleggsgruppa utført noe dugnad. Vedlagt oppgaver som er igangsatt og
oppgaver som må gjennomføres
Vedtak: Gruppene tar tak i oppgaver de er tildelt og utfører oppgavene innen gitt frist som i
de fleste tilfeller er 28.05.21
Fotball: Fotballmål, lage oversiktskart plassering av mål, beise bod fotball, luking
langs huset
Håndball: Beise Beach bod innvendig, markere beachbaner, rekkverk ny terrasse
Friidrett: Beise friidretts bod, Kulestøtarena, reparere sårt tartandekke
Amerikansk Fotball: Etter stramming lekeapparater og nettvaiere, reparere hult
sikkerhetsnett gammel bane, rense og rake sand ved lekeapparat og egentrening.
Ski: rense og rake sand ved lekeapp. Og egentrening sammen med Am. fotball
Anleggsgruppa: Reparasjon av sår gammel kunstgressbane, Bolte Street fotballmål,
sope rundt banene
Hovedforeningen: Beise ny terrasse og benker, rydde lofts garasje
ALLE: Luking langs huset

Sak 39/21 Sommeraktivitet på Gjerpen
På møtet 8- april ble det vedtatt at Gjerpen IF skulle søke på sommeraktivitetsmidlene til
Skien kommune. Vi har fått tilsagn på midler til å gjennomføre følgende:
23.06 – 25.06.21 – 20 deltakere 1-4 trinn
28.06 – 30.06.21 - 20 deltakere 1-4 trinn
07.07 – 08.07.21 – 20 deltakere ungdomsskole – Amerikansk Fotball
02.08 – 05.08.21 – 20 deltakere 5-7 trinn
Påmelding skjer via Skien kommune på deltaker.no
Den åpnes ca. 5 mai – Når den er åpen kan vi dele på våre FB-sider og nettside.
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Det er førstemann til mølla prinsippet
Scott og Ung trener gjengen har ansvar for juni og juli aktiviteten
Hovedansvar for august aktiviteten må defineres.
Lise og Eli tar innkjøp og kjøkkenansvar alle dager
Vedtak: Vidar gir tilbakemelding på om han kan ha hovedansvaret for aktiviteten 2. – 5.
august.
Sak 40/21 Utfordringer på Gjerpen anlegget
Informasjon etter møter med Gjerpen Ungdomsskole, SLT koordinator og Politiet.
Kveldsravn etableres, mer info i møtet.
SLT har en pott på 10.000 kroner som Gjerpen IF kan benytte til inkluderende og
konfliktdempende tiltak hvis vi ønsker.
Vedtak: Gjerpen IF ber SLT koordinator om tilskudd til å kjøpe inn utstyr til Street basket og
Street fotball. Dette legges inn i en låsbar kasse.

Sak 41/21 Gjerpen dagen 2021
Grunnet usikker smittesituasjon kan det være hensiktsmessig å utsette dagen til 5.
september. Gjerpenlotteriet trekkes som planlagt 5 juni, kl. 16.00. Lodd er satt i produksjon
og vil bli fordelt fra mandag 10.mai til gruppeledere som fordeler videre.
Vedtak: Gjerpen dagen utsettes til søndag 5. september

Sak 42/21 Gjennomgang av kvartalsregnskap 1 kvartal
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning og gruppene tar en gjennomgang av sine
kvartalsregnskap på respektive gruppemøter.

Sak 43/21 Informasjon fra Skien Idrettsråds årsmøte
Lise Bjørnsen representerte Gjerpen på årsmøtet til Skien Idrettsråd
- Idrettsrådet har ikke fått gjennomført alt som planlagt pga Covid 19
- Forbereder NM veka 2022 i Skien
- Banemesterlauget Skien er slått sammen med Porsgrunn – hovedfokus for det nye
lauget er granulatsortering.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning
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Sak 44/21 Nytt fra gruppene
Amerikansk Fotball: Har en kjerne med 15 aktive, men har 27 knyttet til gruppen. Har nylig
arrangert en liten rekrutteringskampanje som ga nye medlemmer.
Friidrett: Byløpet 5 juni er usikkert per i dag, kan bli en virtuell løsning evt. flytting av dato.
Barnetreningene i gang med 14-15 påmeldte. Ny ung trener Tarjei Hovden som fungerer
godt. Har gjennomført små test løp i voksengruppa.
Fotball: Oppstart 6 åringer med rundt 15 spillere, trener for dette laget er tidligere Odd
spiller Fredrik Semb Berge. Har opprettet Spond klubb konto, fungerer godt som en
kommunikasjonsform med trenere og foreldre. Starter opp med tilbud for 5-åringer til
høsten
Håndball: Har hatt oppstart med barn fra 6 år. Kom 14 barn, regner med at flere kommer
etter hvert da Covid begrenser noen akkurat nå. Er i ferd med å lande opprettelse av et
breddetilbud for spillere 16-20 år som ikke ønsker å gå til Gjerpen HK Elite. Jobber med
trenerkabal og planer for neste sesong. Det har kommet nye spillere til på flere lag og
generelt mye gøy nå.
Ski: Løypeslodden de fikk støtte til fra Sparebank1 har vært i bruk for å dra ut sand på beach
håndball banene, fungerer utmerket. – Ønsker å dra i gang skiaktivitetsdager for barn på
vinteren om føret tillater det.
Hoved foreningen: Para idrett starter opp med drop-in tilbud 27/5 og 3/6 – Gjerpen IF har
fått tildelt totalt kr 883.000, - i anleggsmidler fra Skien kommune. Dette er midler som er en
del av søknaden knyttet til nytt anlegg. Gjensidigestiftelsen har innvilget søknaden vår om
sommeraktivitet med Kr 80.000, - - Asfaltflaten er nå markert med Street basket, Street
fotball og dartskive. Anleggsgruppa har tatt imot og hentet granulat på Skagerak Arena og er
i gang med sine vedlikeholds punkter.
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning
Neste møte 3. juni
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