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MØTEREFERAT 
Møte: Styre møte 
Dato: 17.02.22  Sted: Gjerpenhuset 
Til stede: 
 
 
 

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

 
Sak 8/22 Referat 27.01.22 
Vedtak: Referat fra møte 27.01.22 godkjennes.  
 
Sak 9/22 Årsberetning 2021 
Årsberetning for hoved foreningen ble lagt frem i sist styremøte. Det ble vedtatt noen 
tilføyelser som nå er lagt inn i beretningen. 
 
Vedtak: Årsberetning for hoved foreningen godkjennes av styret og legges frem for 
kontrollkomiteen før den endelig godkjennes 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 
 
Sak 10/22 Regnskap 2021 
 
Vedtak: Regnskap 2021 for Gjerpen IF godkjennes av styret og legges frem for 
kontrollkomiteen før det endelig godkjennes av årsmøtet 24 mars 
 
Sak 11/22 Budsjett hoved foreningen 2022 
Budsjett for hoved foreningen 2022 legges frem i styremøte. Undergruppene jobber med 
sine budsjetter  
 
Vedtak: Budsjett for hoved foreningen 2022 godkjennes av styret og legges frem for 
kontrollkomiteen før den endelig godkjennes av årsmøtet 24 mars 
Undergruppene gjør klare sine budsjett som godkjennes i de respektive gruppestyrer og 
årlig gruppemøte før disse også godkjennes endelig av årsmøtet 24. mars 
 
 
Sak 12/22 Handlingsplan 2022 
Handlingsplan 2022 bygger videre på handlingsplan 2021 
 

Handlingsplan Gjerpen IF 2022 
 
Bakgrunn 
Gjerpen Idrettsforening er 104 år og har tatt i bruk den nye aktivitetsparken som ble åpnet i 2018. 
Vi jobber videre med å løfte Gjerpen idrettsforening. 
Dette vil vi gjøre på følgende områder: 

1. Starte et aktivitetstilbud for ungdom 
2. Utvikle eksisterende tilbud 
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Våre verdier – rause, synlige og inkluderende. 
Vi skal jobbe for å være en idrettsforening der flest mulig er med lengst mulig. Og vi skal sørge for å 
utvikle hele mennesket - både fysisk, psykisk og sosialt. 
 

Dagens situasjon: 
Ved årsskiftet telte Gjerpen IF 739 medlemmer. Hovedvekten av medlemsmassen er under 16 år.  
Vi har mange foreldretrenere hvor mange velger å ta utdanning og kompetanseheving innenfor 
idretten de er trenere i, samtidig er det også noen eksterne trenere med fagbakgrunn engasjert i 
Gjerpen IF. Vi har startet opp et Ung trener prosjekt hvor målsettingen er å utdanne, motivere og 
inkludere unge trenere i Gjerpen IF.  
Mye frivillig arbeid i særidrettene og på anlegget utføres. Vi har dokumentert og systematisert 
arbeidet kontinuerlig.  
Gjerpen Aktivitetspark gir oss mulighet til å utvikle aktiviteten til å favne flere, samtidig som hver 
enkelt har muligheten til å bli så god som man vil. 

 
Sportslig målsetting 2022:   

• Gjerpen IF skal ha et allsidig aktivitetstilbud hvor mestring står i fokus 

• Vårt tilbud skal bygge på våre tradisjonsrike idretter - fotball, håndball, ski og friidrett, samt 

fortsatt bredt og godt tilbud for paraidrett og amerikansk fotball. 

• Vi skal tilrettelegge for å utvikle en sunn mestrings- og prestasjonskultur for ungdom. 

 

Aktivitetsutvikling og organisering: 
Gjerpen IF tar et større samfunnsansvar for nordre bydel i Skien.  Dette gjør vi ved å tilby gratis 
lavterskel aktivitet til fri benyttelse for allmennheten. (Turløype, strandvolleyball anlegg, 
beachhåndballanlegg, Street fotball, Street basket, Tuftepark, lekepark samt skøytebane og skiløyper 
på vinterstid) 
Vi har i tillegg fokus på følgende områder: 

1. Undergruppene har oppdaterte sportsplaner, klubbhåndbøker og fungerende sportslig 

utvalg 

2. Trenere vil bli tilbudt kurs og kompetanseheving.  

3. Felles trenerforum for alle på tvers av idrettene 

4. Eget rekrutterings- og kompetanseprogram for unge trenere 

5. Vi tar vare på anlegget vårt, utstyr og lokaler 

6. Vi fremstår høflige i møte med andre 

7. Vi skal være en klubb som lever etter «Fair Play» prinsippet. 

8. Gjerpen IF skal være miljøbevisste  

9. Vi er stolte av klubben vår og draktene våre 

Aktivitetsutvikling: 
Vi jobber videre med å etablere et kveldstilbud og møteplass for ungdom på klubbhuset. 
Vi er åpne for å igangsette nye gruppeaktiviteter dersom vi får ildsjeler på plass, som f.eks. 

Aktivitetskvelder med håndarbeid, Gå-grupper, Barseltrim og spillekvelder. 
Vi jobber aktivt med å videreutvikle anlegget vårt. 
 
Organisasjon:  
Styret oppnevner følgende utvalg/grupper/komiteer som er underlagt hovedstyret 

1. Hus komite 
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2. Anleggsutvalg 

3. Sportslig utvalg med repr. fra gruppene 

4. Ungdomsutvalg 

Dugnader blir lagt til årlige vår- og høstdugnader 
Vårt kontrollutvalg skal påse at vår virksomhet drives i samsvar med regelverk og vedtak 
velges av årsmøtet. 
I henhold til lov normen til NIF og våre egne vedtekter har særgruppene et utvalg på minst 
tre personer som er ansvarlige for gruppens aktiviteter. Gruppestyrene utnevnes på det 
årlige gruppemøtet særidrettene har før årsmøtet i Gjerpen IF. Gruppestyrene velges 
formelt på årsmøtet i Gjerpen IF.  
 

Vedtak: Handlingsplan 2022 godkjennes av styret og legges frem for endelig godkjennelse i 
årsmøtet 24. mars. 
 
Sak 13/22 Gjensidigestiftelsen Sommeraktivitet 
Lag og foreninger som vil gjennomføre åpne og inkluderende sommeraktiviteter kan søke 
om støtte fra Gjensidigestiftelsen. For ungdom kan arbeidserfaringer sammen med trygge 
voksne bidra til at de opplever mestring. Det er derfor mulig å få støtte til sommerjobber 
som innebærer at ungdom planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre 
ungdom. Søknadsfristen er 1. mars 2022. Aktivitetene må tilbys i minst fem dager (én 
sammengende uke eller fordelt over en periode). 
Gjerpen IF kjørt sommeraktivitet i fjor via både Skien kommune og Gjensidigestiftelsen. Det 
ble gjennomført aktivitet fordelt på 5 uker. 
 
Vedtak: Gjerpen IF søker Gjensidigestiftelsen om 1 ukes sommeraktivitet for barn 6-12 år. 
Egenandel på kr 6000,- legges inn i budsjett 2022. 
 
Sak 14/22 Samarbeidsavtale med Fossum IL 
Den 02.12.2021 ble det lagt frem sak 68/21 som følger; 
Fotballgruppa er i prosess med Fossum Fotball og Idrettskretsen om samarbeid som skal 
ivareta bredde og satsing. Siljan IL kan også bli en del av avtalen. Orientering blir gitt i møte 
Det ble da fattet vedtak om at styret godkjenner avtalen med følgende endringer: 

• Medlemskontingent og treningsavgift betales til moderklubben legges inn i 
hovedavtalen 

• Dugnader med unntak av lagsdugnader utføres i moderklubben legges inn i 
hovedavtalen 

• Bruk av spiller drakter skal vektes 50/50 i løpet av sesongen for et samarbeidslag. 
Dette er av hensyn til sponsorer.  

• Det administrative ansvaret legges til den klubben med hovedvekt av spillere på et 
samarbeidslag.  

Dette er nå bakt inn i nytt forslag til avtale. Avtalen har vært opp til behandling i Fossum IL 
 
Vedtak: Gjerpen IF vedtar samarbeidsplanen med endringer som nå er lagt inn. 
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Sak 15/22 Gjerpendagen 2022 
Gjerpen dagen 2022 er vedtatt lagt til søndag 21. august. 2022 er det nasjonale 
frivillighetsåret og det gir en ekstra giv til å feire frivilligheten på Gjerpen. Det har kommet 
inn forslag til å invitere inn andre lag og foreninger i vårt område til en åpen Gjerpen dag. 
Skal det gjennomføres et nytt Gjerpenlotteri med trekning på Gjerpendagen?  
Basert på erfaringer fra Gjerpen dagen 2021, hvordan ønsker gruppene å promotere sine 
aktiviteter. 
 
Vedtak: Gjerpen IF inviterer andre lag og foreninger inn til å feire frivilligheten i Nordre 
Bydel. Gjerpenlotteriet trekkes på Gjerpendagen og loddprisen settes til kr. 100,-   
Aktivitetsgruppene har ansvar for å presentere sine egne idretter og tar dette opp i sine 
gruppemøter. 
 
Sak 16/22 Evt. utbygging – Foreløpig orienteringssak 
Gjerpen IF har søkt om midler fra BUF Dir (Barne, Ungdom og Familie direktoratet) til 
ungdomsprosjekt. Prosjektet er innstilt som nr 1 av Skien kommune, men det er BUF Dir 
som fatter endelig avgjørelse. Dersom vi blir innvilget støtte ligger det 250.000 kr til 
tilpassing av lokale. Vi har sett på mulighet for å utnytte loftet, men fagkyndige sier det er 
bedre med utbygging. Styret blir orientert om mulighetene og bes komme med innspill. Evt. 
utbygging vil avhenge av støtte fra BUF Dir 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Evt. 
Svanstul skirenn; Gjennomføres 26. februar 
Ungdomsgruppe Friidrett; Trening starter opp 1 mars 
Barnetrener kurs Friidrett; Arrangeres på Gjerpenhuset. De 2 unge trenerne samt Otto 
deltar på kurset fra Gjerpen. 
NM Halvmaraton: Gjerpen friidrett søker for 2023 
Svanstul Fjell løp: Arrangeres i år med to løyper med start og mål på Svanstul. En 5-km-
løype og en 15-km løype hvorav den lengste går via Nare. 
Otto starter 8. mai med å løpe fra Lindenes til Nordkapp i Gjerpendrakt. Vi heier og bistår 
med sponsorarbeidet. Otto ønsker å løpe for Para gruppa vår og for de som ikke har den 
samme muligheten som han for å legge ut på løpetur 
 
Neste møte: ÅRSMØTE: 24.03.22 kl. 19.00 
 
 


