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Styremøte 1. desember 2015 kl.18 – 19.15 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Erke Solbakk, Leif Varsi (vara) og Synnøve Solbakk (Duttá).  

Forfall: Arild Måsø og Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 40/15  Orienteringer 
Sak 41/12 Oppsummering av årets saltkjøttfest 
Sak 42/15  Søknad om dekning av utgifter i fbm treningssamling  
Sak 43/15 Endringer i reglementet for konkurranser og treningssamlinger 
Sak 44/15  Deltakelse i NCFs forbundsting 
Sak 45/15 Lotteri 2016 – trekning 
Sak 46/15 Spinning i Sirma 
   
Sak 40/15  Orienteringer      
Økonomi: 

Vi har ca. kr. 80.000 på brukskonto og kr. 104.000 på sparekonto.  
 
Tilskuddet fra Sparebank1-fondet på kr. 21.500 er mottatt. Det er sendt inn regnskap og 
rapport for sykkelstiprosjektene til fylkeskommunen/Gjensidige-stiftelsene, men vi har 
tidlgiere mottatt forskudd på mesterparten av tilskuddet til prosjektene.  
 
Det er også sendt søknad til sykkelforbundet om støtte til innkjøp av rekrutteringssykler 
(spillemidler utstyr) samt søkt om kr. 47.000 i støtte kjøp av ny slådd med sporsetter fra 
Sparebanken Nord-Norge stiftelsen.  
 
Det er sendt inn søknad om momskompensasjon, og vi håper på å få kr. 30.000 i 
momskompensasjon.  
 
Medlemsskap: 

Vi har 185 betalende medlemmer, inkl. 2 støttemedlemmer.  
 
Nissemarsjen: 

Årets nissemarsj ble arrangert første søndag i advent, 29. november, i samarbeid med Sirma 
bygdelag. Det 24 små og store som deltok. En suksess – som alltid!  
 
 
Sak 41/15  Oppsummering av årets saltkjøttfest 

Det var 125 deltakere på årets saltkjøttfest 21. november 2015, hvorav 101 betalende og 
resten var frivillige og sponsorer. Omsetning på kr. 52.000.  
 
• Bra musikk, men mye piping fra høytaleren.  
• Meget god mat i år også av supert kokketeam. De var få i temaet men veldig effektive.  
• Mange frivillige ellers på festen, og bra oppmøte av ungdommene.  



2 
 

• 80 kg saltkjøtt innkjøp, vi trenger ikke mer enn max 75 kg. Potetene kan også reduseres, 
nok med 20 kg.  

• Vi kjøpte inn 5 3-liters dunker med rødvin og 3 3-liters dunker med hvitvin. Det ble igjen 
1 dunk med hvitvin. Rødvin ble vi tidlig fri for; neste år kjøpes inn 7 rødvin og 2 hvitvin.  

• Øl gikk det også mye av – og heldigvis kunne vi hente mer underveis (vi tømte butikken 
for øl).  

• Litt for lite vekslepenger (kr. 5.750).  
• Neste år bruker vi bare bonger til alkohol, og bonger kjøpes i døra.  
• Også i år hadde vi for mange kaker, det holder med 3-4 kaker.  
 
 
Sak 42/15  Søknad om dekning av treningssamlingsutgifter 

Anders B. Verstad søker i hht reglementet om å få dekt 2/3 av kostnader i fbm 
treningssamling på Mallorca 31. oktober til 27. november i år. Verstad innvilges søknad som 
omsøkt, kr. 8.261,-.  
 
 
Sak 43/15     Endringer i reglement for deking av utgifter i fbm deltakelse i 
konkurranser og treningssamlinger samt kjøp av sykkel 
 

Styret vedtok følgende reglement som gjøres gjeldende fra 1. januar 2016. 
Vedtak:  

1. Startkontingent 

Sirma IL dekker for billigste1 startkontingent i alle typer konkurranser for alle aktive utøvere 
innen sykling, langrenn, friidrett og maraton. Det forutsettes at utøveren er medlem i SIL 
(bet.). Utøveren ordner og betaler selv lisens. Påmeldt men ikke startet (DNS) refunderes 
ikke. 

2. Reiseutgifter 

For aktive syklister under 20 år og heltidsstudenter under 30 år dekkes også reiseutgifter på 
billigste måte.  

Av bilutgifter dekkes 1 kr pr km for 1. ungdom/student og 0,50 kr for 2. og 3. ungdom/student 
(max godtgjørelse 2 kr pr km). For tilhenger dekkes 0,50 kr pr km. 

Av opphold (overnatting og kost) dekkes 200 kr pr døgn (ulegitimert) pr ungdom/student. 

Det kan etter avtale også dekkes for reise- og oppholdsutgifter (som ovenfor) for 
lagleder/støtteapparat. 

Flybilletter dekkes med 1/3 egenandel. 

NC-ritt/NM 

For aktive syklister som satser på (jf. satsingssamtale) Norges Cup ritt og NM i landevei 
dekkes reiseutgifter på billigste måte samt inntil kr. 750 for losji og kost pr døgn. Bruk av bil i 

                                                
1 Mange konkurranser har flere priser på startkontingenter, avhengig av når man melder seg på. Klubben dekker for 
billigste startkontingent.  



3 
 

fbm rittene godtgjøres med 2 kr pr km og 0,50 kr pr passasjer (syklist og/eller støtteapparat), 
max kr. 3 pr km.   

Dette kan også gjelde for deltakelse i andre større ritt, men må avtales på forhånd.  

Lagleder/støtteapparat kan få dekt reiseutgifter etter samme ordning.   

3. Treningssamlinger 

Aktive unge syklister under 20 år, heltidsstudenter under 30 år og NC-syklister (jf. 
satsingssamtale) dekkes med kr. 400 (ulegitimert) pr samlingsdøgn i reise- og 
oppholdsutgifter til gjennomførte treningssamlinger pr sykkelår, max. kr. 20.000 pr utøver.  

Treningen på samlingen må dokumenteres, f.eks i TraningPeak. Slovenia-samlingen (lagets 
egenorganiserte) har et eget budsjett.  

De som har meldt seg på samling og ikke møter må betale klubbens utgifter i sin helhet (ikke 
refunderbare flybilletter og lignende).  

4. Kjøp av sykkel 

Støtte til kjøp av sykkel for aktive syklister under 20 år, heltidsstudenter under 30 år og NC-
syklister (bet. medlemsskap og helårslisens inneværende/siste år) kan etter søknad innvilges 
med 

• inntil 50%, max kr. 5.000. 

Støtte innvilges ikke til den første sykkelen.  

Ved videresalg av sponsede sykler (av laget) oppfordres til å formidle salget til lagets 
medlemmer først. 

5. Skade, forsikring mv. 

SirmaIL er ikke ansvarlig for skade, tyveri mv. av sykler og utstyr. Alle aktive har selv 
ansvaret for sine sykler og sitt utstyr, og oppfordres til å verdiforsikre dyre sykler og dyrt 
utstyr.  

6. Utlån av rekrutteringssykler 

Barn og unge kan låne sykkel til bruk på treninger og i ritt. Foreldre/foresatte skriver under på 
utlånsskjema hvor de forplikter å vedlikeholde sykkelen og oppbevare sykkelen forsvarlig 
samt at evt skade, tyveri e.l dekkes av husstandens innboforsikring.  

7. Sykkelklær 

Syklister under 20 år og heltidsstudenter under 30 år som har betalt medlemskap og 
helårslisens i inneværende år får dekt 1 sykkelskjorte og -shorts av klubben. Barn og unge 
under 20 år som min. deltar i 1/vårt ritt får dekt for 1 sykkelskjorte (ikke krav om helårslisens)  

NC-syklister får dekt 2 sykkelskjorter og –shorts, 1 tempodrakt, 1 jakke og 1 vest samt andre 
mindre profileringsklær/artikler etter avtale.  
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OffroadFinnmark (OF) deltakere som sykler med klubbnavnet får dekt for 1 sykkelskjorte og 
-shorts.  

8. Trenerutgifter 

Etter avtale med klubben kan det dekkes for utgifter til personlig trener. 

9. Etterskuddsvis dekning/betaling 

Alle utgiftene – også startkontingenter og sykkelklær - dekkes etterskuddsvis på grunnlag av 
regning med vedlagte kvitteringer. 

For dekning av utgifter i hht dette reglementet tas det forbehold om lagets økonomi. 

10. Aktives bidrag til klubben 

Unge aktive som får dekt utgifter i hht dette reglementet har inngått en avtale med klubben 
(satsingssamtale) hvor deres bidrag (deltakelse i ritt og samlinger, trenerroller, frivillig arbeid 
m.v) til klubben fremgår.  

Styrets kommentar til sykkelgruppa:  

Styret er fornøyd med at sykkelgruppa gjennomfører satsingssamtaler med de unge aktive, og 
ber om å få forelagt resultatet av satsingssamtalene. Styret ønsker å være kjent med innholdet 
i avtaler som binder klubben eller hvor aktive har særskilte ønsker/krav.  

Sak 44/15 Deltakelse i NCFs forbundsting 

SirmaIL-sykkel er innkalt til Norges cykleforbunds forbundsting i Bergen 26.-28. Februar 
2016. Sykkelgruppa får i fullmakt å utpeke representanter til tinget.  

Sak 45/15     Lotteri 2016 – trekning 

Trekning av premiene:  

1. premie: Valgfri sykkel- eller skipakke, Intersport Tana: Mamma Jill-Anne Aslaksen 
(loddnr. 1212). 
2. premie: Årskort trening Tana Fysikalske Institutt: Nina Margrethe Balto Hansen (loddnr. 
0097). 
3. premie: GPS Garmin Oregon 600, Intersport Tana: Merete Svendsen, Langnesvn 215 
(loodnr 1007). 
4. premie: Ajungilak Tyin 5-ses sovepose, Intersport Tana. Thorbjørn Mathisen, Rustefjelbma 
(loddnr. 1005). 
5. premie: Primus, Omnifuel, Intersport Tana: Ludvig Trøen Somby, Tromsø (loddnr. 0718). 
6. premie: Liggeunderlag, therm-a-rest, Intersport: Anne Melling, Stavanger (loddnr. 1999). 
7. premie: Telt McCinlye Escape 3 pers, Intersport Tana: Anja Somby, Sirbmá (loddnr. 0051). 
8. premie: Lowe Alpine sekk, Intersport Tana: Kristian Aslaksen, Vadsø (loddnr. 1857). 
9. premie: Strømeng samekniv, Intersport Tana: Nellys Joks, Hillágurra (loddnr. 1801). 
 
Erke følger opp, annonserer og informerer vinnerne.  
 
Sak 46/15 Spinning i Sirma 

Bygdefolk etterlyser idrettslagets tidligere spinningstilbud. Styret ønsker å få på plass et 
spinningstilbud, men mangler pr idag en instruktør. Styret vurderer ulike løsninger – også i 
kombinasjon med annen treningstilbud for unge og voksne, og vi tar sikte på oppstart på 
nyåret.  
 
 


