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MØTEREFERAT 
 
Møte: 

 
Styre møte 

Dato: 03.02.23  Sted: Gjerpenhuset 
Til stede: 
 
 
Forfall: 
 

Stig Rune Refvik, Lars Martin Borlaug, Erik Kvennodd, Jon Bjarne Onsøien, Jon 
Eivind Straume, Hanne Norborg, Anne Lene Watland, Gro Drage Evjen, Otto 
Gullesen, Eli Ducros 
Vidar Halvorsen, Scott Boer 
 
 

Sak 3/23 Referat 26.01.23 
Vedtak: Referat fra møte 26.01.23 godkjennes.  
 
Sak 4/23 Årsmøteforberedelser 
Årsberetninger, valgkomite, kandidater 
 
Vedtak: Gjennomgang tas til etterretning av styret  
 
Sak 5/23 Årsberetning 
Årsberetning for hovedforeningen ble lagt frem i møtet 26.01.23. Det kom inn innspill til 
endringer som er lagt inn i årsberetningen 
 
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 
 
Sak 6/23 Regnskap 2022 
 
Vedtak: Foreløpig Regnskap 2022 for Gjerpen IF godkjennes av styret og legges frem for 
kontrollkomiteen før det endelig godkjennes av årsmøtet 23 mars 
 
Sak 7/23 Budsjett hoved foreningen 2023 
Budsjett for hoved foreningen 2023 legges frem i styremøte. Undergruppene jobber med 
sine budsjetter  
 
Vedtak: Budsjett for hoved foreningen 2023 godkjennes av styret og legges frem for 
kontrollkomiteen før den endelig godkjennes av årsmøtet 23 mars.  
Undergruppene gjør klare sine budsjett som godkjennes i de respektive gruppestyrer og 
årlig gruppemøte før disse også godkjennes endelig av årsmøtet 23. mars 
 
 
Sak 8/23 Handlingsplan 2023 
Handlingsplan 2023 bygger videre på handlingsplan 2022 
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Handlingsplan Gjerpen IF 2023 
 
Bakgrunn 
Gjerpen Idrettsforening er 105 år og jobber videre med å løfte Gjerpen idrettsforening. 
Dette vil vi gjøre ved å 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 796 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 en ungdomsklubb på huset hvor målsettingen er å skape en åpen og 
inkluderende møteplass. 
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 2023:   

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

5. Vi fremstår høflige i møte med andre 

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

7. Gjerpen IF skal være miljøbevisste  

8. Vi er stolte av klubben vår og draktene våre 
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Aktivitetsutvikling: 
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 

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 2023 godkjennes av styret og legges frem for endelig godkjennelse i 
årsmøtet 23. mars. 
 
Sak 9/23 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 2023. Aktivitetene må tilbys i minst fem dager (én 
sammengende uke eller fordelt over en periode). 
Gjerpen IF kjørt sommeraktivitet med gode tilbakemeldinger både i 2021 og 2022 
 
Vedtak: Gjerpen IF søker Gjensidigestiftelsen om 1 ukes sommeraktivitet for barn 6-12 år. 
Egenandel på kr 6000,- legges inn i budsjett 2023. Sommeraktivitet gjennomføres kun 
dersom søknaden innvilges. 
 
Sak 10/23 Lovendring 
Gjerpen IF sin lovnorm ble sist endret 01.12.2019. Idrettsstyret vedtok ny lovnorm 
16.11.2021.  
 
Vedtak: Gjerpen IF ved styret godkjenner ny lovendring med endringer vedtatt av 
Idrettsstyret den 15.11.21 og endrer samtidig antall styremedlemmer i hovedstyret til to 
personer i tråd med Idrettsstyrets lovnorm som sier det skal være minimum ett 
styremedlem. Lovene legges frem for endelig godkjenning av Årsmøtet 23.mars. 
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Nytt fra gruppene/aktivitetene 
Friidrett: Barnegruppa starter opp igjen tirsdag 7. mars. Friidrett har tre store arrangement 
under planlegging; NM i Halvmaraton, BYløpet og Svanstul Fjelløp. Et tillegg i årets Fjelløp vil 
være en 43-km Ultraløype som vil gå over Skiens tre høyeste topper. 
Er i dialog med Urædd, Eidanger og Herkules for å samle ressursene for satsing for 13 år og 
oppover. Espen Lie kommer inn som trener på barnegruppe og etter hvert for gruppa fra 10-
12 år og oppover. 
Ski: Svanstulrennet vel gjennomført med 34 deltakere. Ønsker flere deltakere og vurderer to 
distanser neste år. Mulig det også vi bli en løype i fristil. 
Siljan IL positive til et samarbeid for barn ski/friidrett. Mer info etter møte med Siljan IL. 
 
Fotball; Mange lag og nye spillere. Sliter likevel med rekruttering av jentespillere. Fair Play 
ansvarlig har kommet på plass. På vei til å lande dommer ansvarlig. 
Jon Isnes Helland er fotballs representant i valgkomiteen. 
Håndball: Ønsker å starte et damelag. På utkikk etter trener for det eldste jentelaget, er i 
dialog med HK som har søkt etter trener for sin juniorsatsning 
Juniorhåndballen stiller fortsatt med et 20 års lag neste sesong, men går ned på 
treningsmengden. 
Ønsker mer treningstid i egen hall. 
Amerikansk Fotball; Endrer treningstiden og starter 1930. Skal arrangere turnering 6. mai 
og har behov for hele banen 
Ungdomsklubben: Har stor oppslutning og det fungerer bra med juniorlaget som 
aktivitetsledere. 
Anleggsgruppa; Asfaltflatene må også vedlikeholdes/sopes. Sjekker om sopebørsten også 
kan brukes på Tartandekket. Løpestien må gruses. Sår i gressmatta må repareres, Jon Bjarne 
hører med Banemesterlauget. 
Utbygging: Utbyggingen har startet opp. Gjerpen IF har mottatt kr. 750.000, - fra 
Sparebankstiftelsen til utbyggingen. 
Gjerpenhuset: Når er det utleie hver helg fremover. Tørketrommel er på plass i 
vaskerommet. Komfyr på kjøkken skal byttes. Dør til garderobene må byttes og må se på en 
ny løsning for kodelås der. 
 
 
 
Neste møte Årsmøte 23. mars 
 


