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Styremøte 1. november 2016 kl. 19 - 20 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Britt Hjørdis Somby og Odd Erik Solbakk. 

Forfall: Synnøve Solbakk, Leif Erik og Leif Varsi 

Saksliste:  

Sak 23/16  Orienteringer 
Sak 24/16  Rehabilitering av lysløypa i Sirbmá – Søknad om idrettsfunksjonell  

forhåndsgodkjenning 
Sak 25/16 Saltkjøttfesten 21. november 2016 - forberedelse 
 
   
Sak 23/16  Orienteringer      
Økonomi: 

Vi har kr 70.000 på brukskonto og kr 106.000 på sparekonto. Vi har mottatt alle 
sponsorbidragene foruen kr. 10.000 fra Byggebistand. Vi har motttatt kr 20.000 fra 
Idrettsforbundet. Ellers ingen endringer fra forrige møte.  
 
Loddsalg: Få solgte loddbøker kommet inn/innskudd på konto. De aktive oppfordres til å gjøre 
et salgsfremstøt nå siste måneden før trekning.  
 
Søknad om midler fra SNN fond:  

Det er søkt midler for kjøp av crossfit utstyr for dametrimmen i Sirma 
 
Kommundelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017-2020:  

Vi har sendt uttalelse til planen, se www.sirbma.no ->Om oss -> Møter, referater  
 
Styret har i samarbeid med bygdelaget invitert til folkemøte Sirbmá-skolekrets  28. november 
i år for å lufte interessen for aktivitet og anlegg og hva vi skal satse på, og samtidig 
kommunisere hva vi som lag kan bidra med  
 
FeFo og kart (se referat fra forrige møte): Britt følger opp.  
 
Sak 24/16  Rehabilitering av lysløypa i Sirbmá – Søknad om idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning 

 
På bakgrunn av innhentet tilbud på rehabilitering av lysløypa; utskifting av lysarmatur (63), er 
foreløpig kostnadsoverslag beregnet til kr. 400.000,-. Foruten evt tippemidler må det beregnes 
minst kr. 150.000,- i egne midler (utenom eget arbeid). Dette legges frem i folkemøtet 28. 
november i år hvor anlegg og aktivitet er tema. 
 
Britt ber om tilbud fra Elektrolinje om tilbud på utskifting av lysarmaturene.   
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Sak 25/16  Saltkjøttfesten lørdag 21. november 2016 - forberedelse 

 
Grendehuset bestilt. Erke tar påmelding. Britt er ansvarlig for skjenkebevilgning med Ole 
Henrik som stedfortreder. Britt handler vin. Monica bestiller matvarer, øl, brus m.v. Leif Erik 
er kjøkkenansvarlig. Sykkelgruppa har bestilt sponsorgave og inviterer sponsorene til festen.  
 
Frivillige rekrutteres til kakebaking (2 langpanner med laktosefri bløtkake), ordne lokale, 
servering av mat, salg av drikke, vakter, rydding av lokale (underveis og søndag), loddsalg, 
overrekke sponsoroppmerksomhet m.v.  
 
 


