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Sak 11 Handlingsplan 2022
Styret legger frem handlingsplan for 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

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
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eget rekrutterings- og kompetanseprogram for unge trenere
Vi tar vare på anlegget vårt, utstyr og lokaler
Vi fremstår høflige i møte med andre
Vi skal være en klubb som lever etter «Fair Play» prinsippet.
Gjerpen IF skal være miljøbevisste
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 spillkvelder.
Vi jobber aktivt med å videreutvikle anlegget vårt.
Organisasjon:
Styret oppnevner følgende utvalg/grupper/komiteer som er underlagt hovedstyret
1.
2.
3.
4.

Huskomite
Anleggsutvalg
Sportslig utvalg med repr fra gruppene
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 lovnormen 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.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar handlingsplan 2022 for Gjerpen IF

Sak 12 Behandle Gjerpen IF budsjett 2022
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for Gjerpen IF for 2022

Sak 13 Valg
Se valgkomiteens forslag
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