MØTEREFERAT
Møte:
Dato:
Til stede:

Styre møte
28.10.2021
Sted: Gjerpenhuset
Stig Rune Refvik, Anne Lene Watland, Lise Bjørnsen, Jon Eivind Straume, Hanne
Norborg, Otto Gullesen, Vidar Halvorsen, Eli Ducros
På Teams; Gro Drage Evjen

Forfall:

Scott Boer, Jon Bjarne Onsøien

Sak 63/21 Referat 16.09.21
Vedtak: Referat fra møte 16.09.21 godkjennes.
Sak 64/21 Samarbeidsform Gjerpen HK
Styreleder og nestleder i Gjerpen IF har hatt møte med Gjerpen HK. Leder håndball var
invitert, men hadde ikke mulighet til å delta, men har levert skriftlig innspill.
Gjerpen HK ønsker å ansette våre juniortrenere fra 16 år. Trenere skal være underlagt HK sin
til enhver tid hovedtrener og motta treningsinstruks og sportsplan fra vedkommende.
Administrativt og økonomisk mener HK skal ligge hos Gjerpen IF. Forhistorien ved å skille
Junior og elite ble nedfelt i klare avtaler som nåværende HK styre ønsker å endre.
Gjerpen Håndball junior har hatt saken oppe i gruppemøte 20.10.21 og fattet følgende
Vedtak:
Samlet håndballstyre mener at Gjerpen IF håndball har holdt sin del av avtalen med HK.
Dessverre har det vært vanskelig for Gjerpen HK å holde sin del med å stille spillere til
trening i bredde.
Gjerpen IF håndball mener videre at dersom HK hadde holdt sin del av avtalen kunne man
sett en positiv effekt på ferdighetsnivå og kompetanse hos trenere og spillere i bredde, slik
styreleder etterlyser.
Gjerpen IF håndball ønsker selvsagt alle forslag om trenerkandidater velkommen.
Gjerpen IF håndball ønsker derfor å beholde samarbeidsavtalen slik den foreligger og heller
optimalisere og innfri ansvar fremfor å inngå ny avtale med elite slik som det er foreslått.
Vedtak: Gjerpen If stiller seg bak Gjerpen Håndball Junior sitt vedtak. Styreleder innkaller
Gjerpen HK til møte for en gjennomgang av og optimalisering av nåværende
samarbiedsavtale.
Sak 65/21 Fotball samarbeid med Fossum IF
Fotballgruppa samarbeider med Fossum på enkelte lag for å sikre at spillerne får tilbud.
Fra trenerside ønskes det nå et samarbeid med Fossum på G16 nivå. Forutsetningene for
samarbeid er at det ikke er nok spillere i alderstrinnet for å stille lag. Den forutsetningen
synes ikke å være til stede for G16. Leder fotball og sportslig leder fotball følger opp dialog
med Fossum på ledernivå. Gjerpen IF ønsker kontinuitet i egen gruppe slik at vi kan ha et
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hospiteringstilbud i egen klubb. Forslag i et premøte er at hovedansvar vedr samarbeid
jenter ligger hos Fossum og gutter hos Gjerpen.
Vedtak: Fotballen fortsetter sin grundige prosess mot Fossum til beste for spillere og klubb i
dialog med fotballkretsen.
Gjerpen IF hoved forening vil gå inn med økonomisk støtte for å støtte deler av
trenerutgifter fra ungdomsskolenivå
Sak 66/21 Idrettsgalla Ibsenhuset
Vestfold og Telemark Idrettskrets har idrettens festaften. Den første festaften i historien
hvor Vestfold og Telemark er samlet.. Dato er 27.november kl. 19.00, Pris per person kr
800,Vedtak: Gjerpen IF betaler deltakelse for fire personer.

Evt:
•

Kostnader til overgang fra lysstoff rør til LED lys innendørs. Kostnadsramme 99.000,Orientering blir gitt, vedtak fattes av styre senere.

Neste møte: Julemøte Torsdag 2. desember
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