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Styremøte 01.12.12 kl. 18.15 – 20.30  

Fremmøtte:  
Bertha Holm, Piera Holm, Erke Solbakk og Synnøve Solbakk (Duttá). 

Forfall: Roald Hansen og Ebba Joks. 

Saksliste:  

Sak 41/12  Orienteringssaker 
Sak 42/12 Lotteri 2012 - trekning 
Sak 43/12 Vinteraktiviteter i Sirma – oppfordring til skigruppa 
Sak 44/12 Medlems-/familietur til Saariselkä  
Sak 45/12  Saker fra sykkel-medlemssmøtet 21. november 2012 
Sak 46/12 Saker fremmet av medlem Tor Asle Varsi 
Sak 47/12 Søknad om dekning av utgifter i fbm treningssamlinger i 2012 
Sak 48/12 Swingkurs 
Sak 49/12 Årsmøte 21. februar 2012  
  
Sak 41/12 Orienteringssaker        
Sirpmá-márka / Saltkjøttaften i Sirma 24. november 2012: 

Festen var en suksess med ca 100 deltakere inkl. frivillige/arrangører. Fantastisk innsats fra 
frivillige; fra arrangementskomiteen (forberedelser), gjennomføringa med kjøkken- og 
ryddegjengen samt oppryddinga dagen etter ☺ Kort oppsummering (evaluring) er gjort av 
arr.komiteen til bruk i forberedelsene til neste fest.  
 
Omsetning på kr. 30.780. Foreløpig ikke totaloversikt over kostnadene. Prosjektregnskap 
fremlegges i årsmøtet for dette og andre prosjekter i år (lotteri, Langnesmarked, Polaris Grand 
Prix).  
 
Økonomi/regnskap:   

Vi har kr 140.000 på brukskonto. 
 
Registrering av medlemmer i KlubbenOnline:  

Det er registrert ca 115 medlemmer i KlubbenOnline-systemet, mange av disse er nye 
medlemmer eller som har vært medlemmer tidligere (men ikke det/de siste året/årene) og 
noen av disse er medlemmer fra og med 1. januar 2013. Første påminning om betaling av 
medlemsskap ble sendt i mars og neste i mai.  
 
Sak 42/12 Lotteri 2012 - trekning  
Lotteriomsetningen er på kr. 50.900, og av dette har Eirik A. Ravna (12år) solgt for ca. kr. 
28.000 ☺ Kostnadene har vært på rundt kr. 20.000. Prosjektregnskap fremlegges i kommende 
årsmøte. 
 
Det ble gjennomført følgende trekning av gevinstene:  
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1. Aggregat 1,7 kW Booster/Honda: Lodd nr 1060 Magne Pedersen, Tomasjordet 2, 9513 Alta.  
2. 10 kubikk bjørkeved: Lodd nr 0813 Hánsa Mággá, Álletnjárga, 9845 Tana. 
3. Samisk ullsjal: Lodd nr 0350 Vegard Varsi Øyen, Lillestrøm.  
4. 5 kg kongekrabbe: Lodd nr 0702 Joachim Henriksen, Seida, 9845 Tana.  
5. 5 kg kongekrabbe: Lodd nr 0715 Ann-Kristin Isaksen, Nybyvn. 33, 8340 Stamsund  
6. 5 kg filetert fjellfisk: Lodd nr 1580 Katrine Bertheussen, Julius Baumannsgate 10A, 9800 Vadsø  
7. 5 kg filetert fjellfisk: Lodd nr 1147 Olle Erlandsen, Bakkevn 3, 9845 Tana.  

 
Erke og Piera kontakter vinnerne og avtaler levering av gevinstene. Erke annonserer 
trekningen slik beskrevet på loddene og rapporterer til Lotteritilsynet.   
 
Sak 43/12 Vinteraktiviteter i Sirma – Oppfordring til skigrupp a 
Det vises til organisasjonsplan vedtatt i årsmøtet 15. mars 2012: 
http://www.deatnu.net/sirbma/govat/doc/organisasjonsplan_copy1.pdf  
 
Vedtak:  
Styret oppfordrer skigruppa til å organisere løypekjøring og eventuelle aktiviteter for barn og 
unge i Sirma. Bertha følger opp ovenfor skigruppa.  
 
Sak 44/12 Medlems-/familietur til Saariselkã  
Det er ledig 4 leiligheter med plass til 6-8 personer i hver leilighet i North Village (samme 
som i fjor) (24.)25.-27. januar 2013. Før vi booker og lager aktivitetsprogram for helga 
sjekker vi om det er interesse for en slik familietur.  
 
Vedtak:  
Klubben dekker for leiligheter, et felles måltid og aktiviteter for barn og unge (heiskort, leie 
av (alpin)ski&utstyr samt tilgang til badeland) i forbindelse med Sirma ILs medlems-
/familietur til Saariselka.  
 
Sak 45/12 Saker fremmet av sykkelmedlemsmøtet 21. november 2012  
Her er referat fra sykkelmedlemsmøtet: 
http://www.deatnu.net/sirbma/web/index.php?sladja=23&giella1=nor 
 
Vedtak:  
Sirma IL foreslår Marianne Balto som medlem i den nye sykkelregionen (Nord Norge) som 
opprettes fra 1. februar 2013 og som avløser de fylkesvise sykkelkretsene.   
 
Sykkeltreningssamling i 27. April – 4.(5./6.) mai 2013 i Slovenia:  
Klubben dekker for innkjøp av mat til fellesmåltider (frokost og middag) og reiseutgifter for 
aktive syklister under 20 år og heltidsstudenter under 30 år (jf. deknig av utgifter for 
deltakelse i ritt og treningssamlinger) og utgifter til transport av sykkel for alle deltakere t/r 
Tana-Slovenia. Klubben dekker ikke for andre treningssamlingsutgifter i 2013.  
 
Innkjøp av tilhenger:  
Fremmes i budsjettsaken til kommende årsmøtet.  
 
Sak 46/12 Saker fremmet av Tor Asle Varsi 
Tor Asle Varsi har i epost av 2. Desember 2012 fremmet følgende saker:  
"1. I forbindelse med Tana vintermarked så ble jeg oppringt av Turid Lindi ved Polmak 
museum og ble spurt om jeg kunne arrangere et barneskirenn i Polmak,ho fortalte videre at 
ho egentlig spurte Sirma il om de kunne påta seg arr. Ho fikk til svar fra Per Andreas Holm at 
Sirma Il ved styret ikke hadde ressurser til å arrangere det,og da ble Turid henvist til å 

http://www.deatnu.net/sirbma/govat/doc/organisasjonsplan_copy1.pdf
http://www.deatnu.net/sirbma/web/index.php?sladja=23&giella1=nor
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kontakte meg..Må jo si at jeg ble mildt sagt overasket over hvordan ett idrettslag "skyver" 
ansvaret over på private,og det uten å tilby meg nødvendig utsyr til å kunne arr, det..og jeg 
sendte også sms med spørsmål om å kunne låne Skuter med slådd og spormaskin + 
klokke,men det var kun Roar Hansen som svarte meg..har gått igjennom sakene SVL har 
behandlet og jeg kan ikke finne noe om Tana Vintermarked og barneskirenn der,så spørmålet 
som jeg vil ha svar på,har Per Andreas Holm fått fullmakt fra Styret til forkaste forespørslene 
so9m kommer inn til SVL, som det måtte passe han best. Sak 2 jeg vil be Sirma Il til å sende 
meg alle mailforespørslene som Per Andreas Holm sendte ut i forbindelse med Lotteriet  2012 
Sak 3 Jeg vil også se kvitteringa for betalt leie i forbindelse med Langnesmarkedet 2011." 
 
Vedtak:  
Styret fikk henvendelse fra Polmak museum om å arrangere barneskirenn i Polmak i mars 
2012, men kunne ikke påta seg arrangementet. Dette ble avklart med styret (telefonisk/sms) 
og formidlet til Lindi.   
 
Brev/epost av 24.04.12 til diverse firmaer med forespørsel om å fremme tilbud på gevinster til 
Sirma ILs lotteri 2012 oversendes pr epost til Varsi. Eposter og kvittering for utsending av 
brevene er tilgjengelig hos regnskapsfører Erke. 24.04.12 ble det også lagt ut en oppfordring 
til private personer, firmaer m.fl på Sirma ILs facebook-gruppe (ca. 80-90 medlemmer av 
gruppa) med samme innhold; kom med tilbud på gevinster.  
 
Sirma ILs regnskap for 2011 med bilag er tilgjengelig for gjennomsyn av lagets medlemmer 
hos kasserer/regnskapsfører Erke i Fanasgieddi.   
 
Sak 47/12 Dekning av utgifter i fbm treningssamlinger i 2012  
Innen fristens utløp har styret har mottatt søknad fra Ole Henrik Somby om dekning av  en del 
av utgiftene fbm treningssamlinger i 2012 i hht våre regler/rutiner: 
http://www.deatnu.net/sirbma/govat/doc/dekn_av_utgifter_i_fbm_sykkelritt_og_treningssaml
inger.pdf.  
 
Vedtak:  
Ole Henrik Somby innvilges støtte til dekning av utgifter på kr. 4.000 i forbindelse med 
sykkeltreningssamlinger i 2012. Beløpet utbetales på grunnlag av reiseregning som sendes til 
kasserer/regnskapsfører Erke.  
 
Sak 48/12 Swingkurs  
Ungdommenere har ytret ønske om swingkurs – og den oppfordringen bør vi ta ☺ 
Forslag fra Piera: Våre dyktige, danseglade medlemmer Ragnhild og Arild forespørres om å 
organisere swingkurs i Sirma i romjula og/eller på nyåret.  
 
Vedtak.  
Arild og Ragnhild Måsø organiserer swingkurs i desember/januar.   
 
 
Sak 49/12 Årsmøte 2013  
Vedtak.  
Årsmøtet avholdes torsdag 21. febrruar 2013 kl. 19 på grendehuset i Sirma. Årsmøtet 
kunngjøres i hht vedtektene både på vårt nettsted, i vår facebook-gruppe og i en avis; Ságat. 
Duttá følger opp.  
 
Neste styremøte: Onsdag 30. januar 2013. Saker: Primært årsmøtesaker.  

http://www.deatnu.net/sirbma/govat/doc/dekn_av_utgifter_i_fbm_sykkelritt_og_treningssamlinger.pdf
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Referent: Duttá 
 

 


