MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:

Styre møte
03.06.2021
Sted: Kombinert teams og Gjerpenhuset
Stig Rune Refvik, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Vidar Halvorsen, Hanne
Norborg, Scott Boer, Anne Lene Watland, Gro Drage Evjen, Otto Gullesen, Jon
Bjarne Onsøien, Scott Boer, Eli Ducros

Forfall:

Sak 46/21 Referat 05.05.2021
Vedtak: Referat fra møte 05.05.21 godkjennes.
Sak 47/21 Status Dugnad hus og anlegg
Vårdugnaden 15. april ble avlyst p.g.a Koronarestriksjoner. Det ble på møte 05.05.21 vedtatt
at oppgavene ble fordelt mellom gruppene og skulle sluttføres innen gitte datoer. Vedlagt
status fremdriftsplan.
Vedtak: Gruppene gir snarlig tilbakemelding på når de har mulighet til å ferdigstille sine
oppgaver. Vi må være oppmerksomme på at det er et metningspunkt for dugnad.
Sak 48/21 Status sommeraktiviteter på Gjerpen
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 – 7 deltakere ungdomsskole – Amerikansk Fotball
02.08 – 05.08.21 – 20 deltakere 5-7 trinn
09.08 – 13.08.21 – 50 deltakere 1-7 trinn Gjensidigestiftelsen
Gruppene er fulltegnet bortsett fra Amerikansk fotball hvor det fortsatt er ledige plasser.
Det er behov for flere hjelpeinstruktører 9-13 august
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering
Sak 49/21 Forsikringsavtale
Vi har innhentet tilbud fra Gjensidige (nåværende avtale) IF Storebrand og Frende
Forsikring. Forsikringen vil øke fordi det nye anlegget har ikke vært inkludert i tidligere
forsikringer.
Vedtak: Styret gir mandat til leder, nestleder og daglig leder til å inngå en avtale.

Sak 50/21 Gjerpen dagen 2021
Grunnet smittesituasjonen ble Gjerpendagen flyttet fra 5 juni til 5 september. I ettertid viser
det seg at 5. september ikke er mulig grunnet utleie av huset. Ny dato er satt til 22. august.
Vedtak: Styret stiller seg bak Gjerpen dagen 22 august og ber alle gruppene om å forberede
innhold til dagen fra sitt aktivitetsfelt og melder inn til arrangementskomiteen.
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Sak 51/21 Status Søknad LAM midler
Gruppene har fått informasjon om LAM søknadene. Vi gjør opp status i møtet. Det blir sendt
samlet for Gjerpen IF. Søknad Para idrett barn er allerede klar
Vedtak: De som utformer søknaden selv, sender den til administrasjonen senest 10. juni. De
som ønsker hjelp, kommer med søknadsønsker også seneste 10. juni.

Sak 52/21 Logo Gjerpen drakter
Håndball har ønske om å selge mer logo på spillerdraktene for kommende 16-års lag
grunnet BRING satsning. Det er tidligere gjort vedtak om at det kun er Sparebanken Sør og
Kiwi som er på våre drakter. Vi er åpne for flere, men de må da på samtlige drakter for å få
en enhet. Det kan være en stor kostnad for sponsorer når de må betale trykk på over 500
drakter. Årsak til at Gjerpen ikke åpner opp for lagsponsorer, er at drakter går i arv. Med de
bestemmelser som er nå, kan det også skje på tvers av idretter. Eventuelt unntak fra dette
styrebehandles.
Vedtak: Gjerpen Håndball Jenter 16 får tillatelse til å hente inn ekstra sponsorer på sine
spillerdrakter til BRING serien. Dett er under forutsetning av at hovedsponsorene
Sparebanken SØR og KIWI får sine faste plasser på drakta

Sak 53/21 Sommeravslutning
Det har vært et utfordrende år med stort sett digitale møter.
Vedtak: Dersom det åpnes opp for at man kan treffes i sosiale sammenkomster, ønsker
Gjerpen IF å invitere styret til en fysisk sommeravslutning med tapas hvor man lærer
hverandre bedre å kjenne samt legger noen planer for høstsemesteret. Forslag til dato;
Torsdag 17. juni
Sak 54/21 Nytt fra gruppene
Amerikansk Fotball: Starter opp trening til søndag 6. juni
Friidrett: Byløpet 25 september – Klubbmesterskap på vent – Har vært på dugnad
Fotball: Sesongen starter nå, åpner for alle – Hatt møte med naboklubber for å se på
treningsressurser på tvers av klubber
Håndball: Håper å rekke Beach sesongen og litt morsom spilling før ferien. Vidar Halvorsen
har gått inn som sportslig leder.
Ski: Off Season, men den nye slodden har blitt brukt til å dra ut sand på sandbanene våre.
Hoved foreningen:Fortsatt mange som ikke har betalt medlemskontingent etter purring.
Odd Junioravdeling har inngått avtale om å leie bane kommende uke. Inntekt går til fotball.
Multifrisbee anlegg på plass.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
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