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Organisasjons-/handlingsplan 2018 

Doaibmaplána 

(årsmøtesak, styrets forslag pr. 15.02.18) 

 

 

Organisasjonsplanen skal i hht til Sirbmá-Sirma ILs lov (vedtekter) regulere 

idrettslagets interne organisering og aktivitet (handlingsplan).  

 

Sirbmá IL er i tillegg til å være medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) m.v. i 

hht § 1 (1) også tilsluttet Sámi valáštallansearvi/Samisk idrettsforbund Norge 

(SVL-N).  

 

Sirbmá IL er medlem av følgende særbund i NIF: Norges Cykleforbund, Norges 

skiforbund, Norges friidrettsforbund og Norges Triathlonforbund. 
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Sirbmá IL interne organisering består av:  

 

1. Styret, jf. vedtektene § 15, 10 a) og b).  

Foruten valg av leder og nestleder konstituerer styret seg selv.  

 

Styrets oppgaver fremgår av vedtektene § 18. I tillegg prioriteres disse 

bredde- og folkehelsetiltak i 2018:  

 Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa i Sirbmá (trasé, lys m.v.). 

 Organisere øvrig aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har 

som oppgave), og gjerne i samarbeid med andre idrettslag eller 

foreninger. 

 Organisere lotteri.  

 Initiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid 

med Sirpmá gilisearvi/bygdelaget, f.eks saltkjøttaften, St.Hans feiring. 

Følge opp gruppene.  

 

2. Anleggsgruppe Sirbmá bestående av 3 medlemmer som velges av 

årsmøtet. Gruppa konstituerer seg selv.  

Oppgaver:  

 Vedlikehold av gressbanen og bua/lageret. 

 Vedlikehold av styrketreningsrommet. 

 Holde oversikt over lagets anleggsmidler, inventar og utstyr.  

 Registering og premiering av trimkassetrimmere på sommeren.  

 

3. Friidrettsgruppe bestående av 4 medlemmer som velges av årsmøtet. 

Gruppa konstituerer seg selv.  

Oppgaver:  

 Organisere og gjennomføre løpekarusell, gjerne i samarbeid med andre 

idrettslag i regionen.  

 Organisere og arrangere friidrettsleker/barneidrett, også lassokasting. 

 Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimmarsj til Rástegáisá. 

 Organisere og gjennomføre Barfrostmila.  

 

4. Sykkel- og triatlongruppe bestående av 3 medlemmer som velges av 

årsmøtet. Gruppa konstituerer seg selv.  

Oppgaver:  

 Koordinere og organisere treninger, treningssamlinger og deltakelse i 

ritt. 

 Organisere og arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge; sykkellek, 

terrengkarusell. 

 Arrangere sykkelarrangementet Polaris Grand Prix 21.-22. juli.  
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 I samarbeid med styret initiere og evt organisere sidearrangementer for 

barn, unge og mosjonister i fbm Arctic Race of Norway.  

 Følge opp klubbens syklister og triatlondeltakere.  

 

5. Skigruppa bestående av 3 medlemmer som velges av årsmøtet.  

Gruppa konstituerer seg selv.  

Oppgaver:  

 Arrangere skilek/skitreninger samt initiere og arrangere andre 

skiaktiviteter.  

 Organisere skiløypekjøring.  

 Registering og premiering av trimkassetrimmere på vinteren. 

 

 

Alle grupper skal i hht § 19 (3) b og c, innen 31. januar fremme innspill til styret 

om årsmøtesakene som angår deres oppgaver og aktiviteter 

(årsberetning/melding, regnskap, budsjett, årsplan m.v.).   


