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MØTEREFERAT 
Møte: Styre møte 
Dato: 27.01.22  Sted: Gjerpenhuset 
Til stede: 
 
 
 

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

 
Sak 1/22 Referat 02.12.21 
Vedtak: Referat fra møte 02.12.21 godkjennes.  
 
Sak 2/22 Utleie Gjerpenhuset 
Utleie prisene har stått stille i flere år. I lys av økte driftsutgifter på huset bør satsene økes 
gjeldende fra 01.02.22  
Dagens takster som følger 
Liten sal kr. 1 600 (kr. 1 300 for medlemmer i Gjerpen IF) 
Stor sal kr. 2 800 (kr. 2 200 for medlemmer) 
Hele huset kr. 3 500 (kr. 2 600 for medlemmer) 
I tillegg kommer vask kr. 600. For ukedager gjelder andre satser. 
 
Vedtak: Nye priser gjeldende fra 01.02.2022 
Leie fredag til søndag 
Liten sal kr. 2.100, - (kr. 1.500, -- for medlemmer i Gjerpen IF) 
Stor sal kr. 3.300, - (kr. 2.500, - for medlemmer) 
Hele huset kr. 4.000, - (kr. 2.900, - for medlemmer) 
Obligatorisk vask på kr. 800,- kommer i tillegg 
 
Leie mandag til torsdag 
Barnebursdager i Lillesalen i ukedager kr. 1000,- (Barnet må være Gjerpen medlem) 
Minnesamvær Kr. 1000,- 
Øvrig leie ukedager kr. 300,- per time. 
Vask inkludert 
 
Sak 3/22 Lån i Sparebanken Sør 
Gjerpen IF har et annuitetslån pålydende kr. 4 662 331. 
Vi betaler pr nå kun renter, noe vi også kan gjøre frem til 01.12.2023 
I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Å utsette 
avdragsbetalingen kan synes fristende, men det fører til økte totalkostnader. 
I 2021 har vi kun betalt renter på lånet fordelt som følger; 
Fotball kr. 4718 pr mnd. – Totalt kr 56.616 
Håndball Kr 1016 pr mnd. – Totalt kr. 12.192 
Friidrett Kr 3302 – Totalt kr. 39624 
Hovedforeningen Kr. 2794 – Totalt Kr. 33.528 
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Det er tidligere gjort en prosentvis beregning over hvor mye gruppene skal betale av det nye 
anlegget basert ut fra anleggskostnader. Det er også fattet vedtak om at friidrett skal ha 
max 5000,- Beløp utover det betales av hoved foreningen. 
 
Vedtak: Gjerpen IF starter med avdragsbetaling fra 01.07.2022 
Årlig kostnad for gruppene med 6 måneder kun renter og 6 måneder renter og avdrag blir 
som følger: 
Fotball: 6 mnd. à Kr 4718 og 6 mnd. à Kr.16222   Totalt kr. 125.640 
Håndball: 6 mnd. à Kr 1016 og 6 mnd. à Kr.2950   Totalt kr. 23.796 
Friidrett: 6 mnd. à Kr 3302 og 6 mnd. à Kr.5000   Totalt kr. 49.812 
Hoved foreningen: 6 mnd. à Kr 2794 og 6 mnd. à Kr.12.697  Totalt kr. 92.946 
 
Gruppene og hovedforeningen legger kostnadene inn i sine respektive budsjett for 2022 
Beløpene nedjusteres når vi får inn de siste kommunale anleggsmidlene som vil gå til ekstra 
nedbetaling av lånet. Pr nå står det Kr 886.000, - igjen som sannsynligvis blir tilbakebetalt 
over flere år, hvorav noe i 2022. 
 
 
Sak 4/22 Strømstyring 
Strømutgiftene har økt markant den siste tiden og vi bør belage oss på høyre 
strømkostander fremover til tross for kompensasjonsordninger. 
Styret drøfter strømtiltak som kan gjøres fremover. 
 
Vedtak: Lys på banene slås av og på av trenere ved bruk. Treningslys skal benyttes, ikke 
kamplys på treninger. Vi ser om det kan foretas en to trinns lysstyring kl. 21.00 og kl 22.00 
på banene 
 
 
Sak 5/22 Valgkomite 
Det ble i forrige møte vedtatt at gruppene og hoved styret skulle finne hver sin representant 
til valgkomiteen som utnevnes på januarmøtet 
 
Vedtak: Hoved forening, håndball og amerikansk fotball jobber videre med sine kandidater 
til valgkomite. Fra de øvrige gruppene er valgkomiteens representanter; 
Fotball: Karina Markussen og Jon Isnes Helland 
Ski: Odin Langslet 
Friidrett: Martin Søtvedt 
 
 
Sak 6/22 Årsberetning 2021 
Vedlagt forslag til årsberetning for hoved foreningen 
 
Vedtak: Årsberetningen kommer opp på sak i februar møtet da styret ønsker å synliggjøre 
flere aktiviteter i beretningen. Årsberetningen godkjennes endelig av årsmøtet 24 mars 
Undergruppene gjør klare sine årsberetninger som godkjennes i de respektive gruppestyrer 
og årlig gruppemøte før disse også godkjennes endelig av årsmøtet 24. mars 
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Sak 7/22 Ismaskin og omdisponering av grasrotfordeling 
Gjerpen IF har fått tildelt midler til innkjøp av en isleggingsmaskin av Gjensidigestiftelsen 
Siden søknaden ble sendt har maskinen gått opp med kr. 10.000, - + mva. I tillegg er det lagt 
inn en egenandel på kr. 10.000, - Det er også tilleggskostnader knyttet til å tilpasse 
maskinen traktoren. 
Det har kommet inn forslag på at dette dekkes over grasrotmidlene som nå skulle vært 
fordelt til gruppene. Grasrotmidler 2021 kom på kr. 107.397 (mot kr 114.840 i 2020) 
I henhold til tidligere vedtak skal 30% tilfalle gruppene og 70 % hovedforeningen 
Det betyr for året 2021 utgjør det 32.219 som igjen skal fordeles mellom alle gruppene. 
Skøyteisen kommer alle grupper til gode 
 
Vedtak: Styret vedtar at grasrotmidler 2021 brukes til å betale ekstra kostnadene på 
ismaskinen. 
 
Orienteringssaker: 

• Huldrerennet ble arrangert på Svanstul med 23 deltakere. Det var det første 
             turrennet som ble arrangert i Telemark i vinter. Skigruppa er fornøyd med  
             gjennomføring 

• Det blir oppstart av amerikansk fotball skole for ungdomsskole elever onsdag  
             16. februar kl. 16:30 – 18:00 

• Ungdomsprosjekt starter opp onsdag 16. februar kl 18.00 – 21.00. Frivillige i  
             prosjektet er Lise Bjørnsen, Marianne Kvennodd, Eirik Kvennodd og Linea  
             Kvennodd 

• Gjerpen IF er innstilt fra Skien kommune på å få midler til ungdomsprosjektet  
             via BUF Dir. Vi avventer endelig avgjørelse fra BUF Dir. 

• Amerikansk Fotball første kamp lørdag 29 februar er utsatt pga Covid smitte 
             hos Larvik laget. Ny tentativ kampdato 5.mars. 

• Håndballgruppa har landet samarbeidsavtale med Gjerpen HK.  Avtalen har  
             Blitt tatt godt imot i foreldregruppa. Det er en god flyt i styret nå 

 
Neste møte 17. februar Kl. 19:30 
 
 
 
 


