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Side 1 

 

MØTEREFERAT 
 
Møte: 

 
Styre møte 

Dato: 26.01.23  Sted: Gjerpenhuset 
Til stede: 
 
 
Forfall: 
 

Stig Rune Refvik, Terje Fredriksen (for Lars Martin) Erik Kvennodd, Jon Bjarne 
Onsøien, Jon Eivind Straume, Hanne Norborg, Anne Lene Watland, Gro Drage 
Evjen, Scott Boer , David Cherkane, Gro Drage Evjen (referent) 
Vidar Halvorsen, Otto Gullesen, Eli Ducros 
 
 

Sak 1/23 Referat 12.12 
Vedtak: Referat fra møte 12.12.22 godkjennes.  
 

 
Sak 2/23 Valgkomite 
I sak 43/22 ble det vedtatt at gruppene skulle komme med sin representant til valgkomite 
og at utnevnelse av komite skulle gjøres på januarmøtet 
 
Vedtak: Gjerpen If ved styret vedtar valgkomite som følger 
AU: Lars Kvennodd 
Fotball:    
Håndball:    
Amerikansk fotball:   
Langrenn: Odin Langslet (valgt på gruppe årsmøtet 2022)   
Friidrett: Gudmund Simonsen og Martin Søtvedt (valgt på gruppe årsmøtet 2022)   
 
Stig Rune følger opp evt. andre kandidater til valgkomiteen og sjekker med Eli om hun har 
fremskaffet noen kandidater. 
 
Sak 3/23 Årsberetning 
Vedlagt forslag til årsberetning for hoved foreningen 
 
Vedtak: Årsberetningen for hoved foreningen godkjennes foreløpig av styret og endelig av 
årsmøtet 23 mars. Undergruppene gjør klare sine årsberetninger som godkjennes i de 
respektive gruppestyrer og årlig gruppemøte før disse også godkjennes endelig av årsmøtet 
23. mars 
Følgende punkter tas inn i Hovedstyrets årsberetning: 

- Loddsalget er en stor del av Gjerpendagen og må inn i årsberetningen. 
- Asfaltering av parkeringa. 

 
Evt 
Strøm – bruk av lys og garderobedør 

• Hvordan kan man løse det med garderobedøra som blir stående åpen? 

- er det mulig å stille om på døra slik at den er ulåst til et visst tidspunkt. 

- forslag om å skifte lås. 
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• Mitek kommer til uka og bytter pærer på fotballbanen Vi har avtale om å kunne låne 
lift på Wattenberg og må lære oss å skifte lyspærer selv. 

• Gammel bane - utvidelse og skifte dekke 
Må settes ned en arbeidsgruppe som kan se på pris for nytt dekke. Sjekke 
mulighetene med tanke på tippemidler. 

• Status på utbygging – ikke noe nytt, bør følges opp. 
 
Fra skigruppa: 
18.01 ble det arrangert hodelyktrenn på Svanstul med 18 deltakere. Vellykket arrangement. 
Samarbeid med Siljan ref tidligere styresak. Jon Bjarne har purret på Siljan, men ikke fått 
noen respons enda. 
Svanstulrennet arrangeres 25.02. 
 
Fra anleggsgruppa: 
Garasjeporten er reparert!  
 
Fra friidrett: 
Starter trening i mars. 
Forrige uke var 25 medlemmer samlet til middag. 
 
Fra fotball: 
Det nye juniorlaget starter opp med kamper i vinterserien. 
 
Fra amerikansk fotball: 
Har fått donert mål fra Lillestrøm! Dette har en verdi på 90 000. Fikk også treningsskjorter 
fra Lillestrøm. Har nå fått mye utstyr kjøpt fra Lillestrøm til en god pris. Har spilt 
treningskamp innendørs i Tønsberg – seier! Skal arrangere treningsskole nå på søndag. 
Dersom det funker bra på søndag kan det være gøy å arrangere en dag i sommer med 
amerikansk fotball også for mindre barn enn 13-17 år. 
 
Neste møte 2. mars 
 


