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Styremøte 21.03.13 kl. 19.30 – 21.20 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Piera Holm, Leif Erik Varsi, Erke Solbakk og Synnøve Solbakk (Duttá).  

Saksliste:  

Sak 10/13 Orienteringer, inkl. oppfølging fra forrige styremøte 
Sak 11/13  Oppfølging fra sykkelmedlemsmøtet 27.02.13 
Sak 12/13 Søknad om støtte til kjøp av temposykkel – Jovnna Ánde B. Henriksen 
Sak 13/13 Søknad om dekning av reiseutgifter i fbm opptrening før opptak til  
  toppidrettsgymnas – sykkellinja på NTG Kongsvinger 
Sak 14/13 Oppfølging av årsmøtet i Sirma grendehus  
Sak 15/13 Oppryddingsdugnad til våren 
Sak 16/13 Lotteri og andre inntekstkilder 
Sak 17/13  Informasjonsskriv om laget til utdeling i bygda 
  
Sak 10/13  Orienteringer, inkl. oppfølging fra forrige styremøte 
Skiløypekjøring fungerer glimrende – takk til Tor Asle Varsi for fantastisk innsats ☺  
 
Skikarusell/-lek, barneidrett og spinning arrangeres ukentlig – til glede for barn, unge, foreldre og 
voksne i Sirma og omeng. Super frivillig innsats av Luda, Monica, Sofie og Arild ☺  
 
Projector er bestilt og sendes av leverandøren rett etter påske.  
 
I Finnmark sykkelkrets årsmøte/ting i Karasjok 2. mars 2013 deltok Arild Måsø, Sofie Guttorm, 
Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk fra Sirma IL. I tillegg deltok 3 fra Karasjok 
sykkelklubb. Finnmark sykkelkrets ble vedtatt lagt ned slik Norges cykleforbund har besluttet, 
og kretsen valgte Marianne Balto og Svein-Are Hansen (Vadsø, Varanger sportsklubb) som 
medlemmer i sykkelregion Nord-Norge, med Alice Anita Jensen (Alta, Nordlysbyen sykkel) 
og Osvald Grønmo (Karasjok sykkelklubb) som varamedlemmer. Overskuddet i 
sykkelkretsen – ca. kr. 19.000 – ble vedtatt fordelt etter søknad innen 1. mai 2013 til 
sykkelklubber i Finnmark.  
 
Medlemskontingent 2013 er sendt ut til innbetaling 15. mars. Purring og ettersending (til nye 
medlemmer) sendes ut i mai.  
 
Offroadrundløype i Tana bru: Vår søknad om spillemidler ble ikke sendt da vi ikke lyktes med å 
få en grunnbokshjemmel/avtale om leie av grunnen i minst 20 år. Vi vurderer alternativ 
finansiering. 
 
Rástegáisá 14. juli 2013 – konkurranse og mosjonsklasse: Styret ber Ole Henrik Somby og Eivind 
Resser om å planlegge og markedsføre turen. Styret bistår ved/om behov.  
 
Sykling som egen gren i SVL – SM på sykkel: Henvendelse sendes til SVL-N rett over påske.  
 
Sak 11/13 Oppfølging fra sykkelmedlemsmøtet 27.02.13  
Sykkelmedlemsmøtet fremmet følgende sak til styret:  
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Medlemsmøtet ønsker at klubben sponser sykkelklær til unge aktive syklister, og foreslår at 
klubben dekker 50% av Sirma-sykkelklær til klubbens unge aktive syklister (under 20 
år/heltidsstudenter under 30 år) som betaler aktiv-lisens. 
 
Vedtak: 
Alle barn og unge under 20 år og heltidsstudenter under 30 som deltar på ritt i 2013 og som er 
medlemmer i Sirma IL får en (1) SirmaIL-sykkelskjorte (verdi kr 850 kr). Sykkelgruppa bes 
om å følge opp.  
 
Sak 12/13 Søknad om støtte til kjøp av temposykkel – Jovnna Ánde B. Henriksen  
Marianne Balto søker på vegne av sønnen Jovnna Ánde B. Henriksen om kr. 5.000 i støtte til 
kjøp av temposykkel. Sirma IL har tidligere gitt støtte til unge, aktive utøvere til kjøp av 
sykkel.  
 
Vedtak: 
Sirma IL innvilger Jovnna Ánde B. Henriksen kr. 5.000 i støtte til kjøp av temposykkel. 
Støtten utbetales når kvittering for kjøp av temposykkel fremvises/sendes kasserer (Erke).  
 
Sak 13/13 Søknad om dekning av reiseutgifter i fbm opptrening før opptak på 
toppidrettsgymnas - sykkellinja på NTG Kongsvinger 
Våre to unge syklister, Jovnna Ánde B. Henriksen og Niillas S. Andersen (f.1996) har søkt 
om opptak på toppidrettsgymnas - sykkellinja på NTG Kongsvinger. De har fysisk opptakstest 
og samtale i Kongsvinger 18.-19. april i år. For å være forberedt og klar til opptaksprøven, har 
de bestemt seg for å bli med PT Ravna og Ole Henrik Somby til Mallorca for å sykle rett i 
forkant. De spør om klubben kan dekke reiseutgiftene.  
 
Sirma IL arrangerer i år en felles treningssamling for aktive syklister i Slovenia, og styret har i 
sak 45/12 vedtatt at klubben dekker reiseutgifter for yngre syklister hit (u.20 år/stud.u30år). 
Remi Njuolla får ikke fri fra skolen til å bli med på denne treningssamlingen, og han lurer på 
om klubben heller kan dekke hans utgifter t/r Mallorca for å sykle istedenfor.  
 
Vedtak:  
SirmaIL innvilger reisestøtte på inntil kr. 8.000 pr pers til Jovnna Ánde, Niillas og Remi for å 
delta på treningssamling på Mallorca i april.  
 
Hovedregelen for dekning av utgifter i fbm treningssamlinger er at aktive syklister innen 1. 
desember kan søke om å få dekt en del av utgiftene de har hatt i fbm treningssamlinger 
samme år (regler vedtatt av styret i sak 26/12).  For 2013 arrangerer Sirma IL en egen 
treningssamling for aktive syklister til Slovenia og her dekker klubben reiseutgifter for yngre 
aktive (sak 45/12). I og med at klubben har rekruttering og satsing på unge aktive som et 
sentralt mål ønsker vi å bidra når våre unge syklister vil satse på sykling. Derfor prioriteres 
denne søknaden.  
 
Sak 14/13 Oppfølging av årsmøtet i Sirma grendehus 
Monica har deltatt i grendehusets årsmøte og det er valgt nytt styre med Anja Somby som 
leder. Grendehusstyret har bedt SirmaIL om å rydde og fjerne utstyr – spesielt det som ikke er 
i bruk.  
 
Vedtak: 
Spinningsgruppa v/Arild vil fjerne de 3 defekte spinningssyklene. Piera henter SirmaILs esker 
med pokaler og papirer (ringpermer, protokoller m.v) og lagrer disse inntil videre.  
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Monica følger opp ovenfor grendehus-styret med den hensikt å få i stand en leieavtale for 
oppbevaring av SirmaILs treningsutstyr – særlig det utstyret som er ukentlig i bruk av våre 
treningsgrupper (idrettsskole for barn og unge, spinning for unge, voksne og eldre).  
 
Sak 15/13 Oppryddingsdugnad til våren   
Vedtak: 
Lørdag 25. mai 2013 blir det dugnad med rydding og vedlikehold av fotballbua.  
 
I den anlendning vil vi også fortsette arbeidet med å lage en utstyrs- og inventarliste over 
lagets eiendeler, vedtatt i sak 05/12.  
    
Sak 16/13 Lotteri og andre inntekstkilder 
Vedtak: 
Lotteri 2013 
Det gjennomføres også i år lotteri med en samlet premieverdi på inntil kr. 30.000. Tentativ 
salgsperiode er  fra 1. juni til 1.desember 2013.  
 
Monica sender epost/brev til diverse firmaer om å komme med tilbud på premier innen en 
fastsatt frist. Samme oppfordring vil bli lagt ut på lagets fb-gruppe. Sponsede premier ønsker 
også, dvs. at firmaer, privatpersoner tilbyr/gir/sponser premier til vårt lotteri. Styret velger 
premiene. Erke følger opp det praktiske i fht lotteritilsynet, trykkeriet m.v.    
 
Langnesmarkedet 13. Juli  
Sirma IL stiller med kafe og laksegrilling også på årets Langnesmarked lørdag 13. juli. 
 
Monica er ansvarlig for forberedelsene. Duttá koordinere de frivillige. Vi oppfordrer 
bygdefolk i Sirma og spesielt aktive syklister å stille som frivillige på vår laksegrilling og 
kafe.  
 
Sak 17/13 Informasjonsskriv   
Ikke alle våre medlemmer og potensielle medlemmer i Sirma og Øvre Tana er på facebook og 
har heller ikke samme muligheten til å holde seg oppdatert om lagets aktiviteter. 
 
Vedtak: 
Vi lager et lite info-skriv om laget og våre aktiviteter som deles ut i postkassene i Sirma og 
omeng etter påske.  
 
 
Referent: Duttá 
 
 
 
 


