MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:

Styre møte
16.09.2021
Sted: Gjerpenhuset
Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Hanne Norborg, Scott Boer, Otto Gullesen, Gro
Drage Evjen, Jon Bjarne Onsøien, Eli Ducros
På Teams; Stig Rune Refvik, Anne Lene Watland

Forfall:

Vidar Halvorsen

Sak 59/21 Referat 19.08.21
Vedtak: Referat fra møte 19.08.21 godkjennes.
Sak 60/21 Skoler i samarbeid (SiS) Gjerpen Ungdomsskole
SiS er et unikt samarbeidsprosjekt mellom ni skoler i Grenland og 17 skoler i KongoBrazzaville. Gjerpen ungdomsskole er med på dette prosjektet ved å være vennskapsskole
for ungdomsskolene College Protestante og Mpouya.
En dag i oktober setter skolen av et dagsverk til dette prosjektet, og arrangerer en SiS-dag.
Elevene skal tjene inn 250 kr hver. De fleste ordner dette via familie eller bekjentskaper, for
noen er det en utfordring
Vedtak: Gjerpen IF tilbyr Gjerpen U. Skole arbeidspraksis til 8 elever denne dagen. De vil
gjøre dugnadsarbeid på anlegget vårt. Vi spanderer lunsj på elevene som vil gjøre et
dagsarbeid for oss.
Sak 61/21 Høstdugnad
Høstdugnaden er satt til 18.09.2021. Elevene ved Gjerpen U. Skole skal gjøre en del av
denne dugnaden bl. a luking, men noe vil gjenstå. Input på andre oppgaver som må gjøres
før vinteren tas opp i styret. (vedlagt dugnadsbehov høsten 2021)
Vedtak: Høstdugnad 18.09 går ut. Gruppene tar ansvar for eget utstyr som skal inn før
vinteren. Styret tar ansvar for volleyball. Andre gjenstående oppgaver tas i fellesskap, evt
ved å sette opp kveldsdugnader i uka.
Sak 62/21 Evaluering Gjerpendagen
Gjerpen dagen ble suksessfylt gjennomført 22. august. Hva er våre læringspunkter?
- Økonomi; Dagen ga et overskudd på kr 16.328, - i tillegg til brus og is av en verdi av
kr. 4.770, Vedtak: Det er forbedringspotensiala ift. å vise frem idrettene bedre. Gruppene må ha
representanter som kommer tettere med i planleggingen på et tidligere tidspunkt.
Overskudd blir fordelt mellom gruppene.
Gjerpen lotteriet kjøres i sammenheng med Gjerpen dagen 2022 som arrangere søndag 21.
august

__________________________________________________
Side 1

Evt
Kiosk fotball; Er det behov for kiosk hver ukedag?
Det var årsaker til at det ble gjort i høst. Siste kioskuke er uke 38
Forslag; Kioskdager på kampdager samt en fast ukedag, kombinert med et kveldsmåltid
tilbud. Fotball tar en ny runde på dette.
Info fra administrasjonen
Paraidrett; i gang med 2-3 deltakere. Fint antall for oppstart og innkjøring
All idrett for 4 og 5 åringer; i gang på onsdager med 18 deltakere
LAM midler; er kommet inn. Venter på tilsagn fra Idrettsrådet i forhold til hodestøtte
fordelingen før det fordeles til gruppene.
Neste møte torsdag 28.oktober kl 19.00 på Gjerpenhuset.
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