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Styremøte 2. juni 2015 kl.20.15 – 21.45 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Erke Solbakk, Ole Henrik Somby og Synnøve Solbakk (Duttá).  

Forfall: Arild Måsø og Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 17/15  Orienteringer  
Sak 18/15 Lotteri 2015 
Sak 19/15  Sommerens arrangementer 
Sak 20/15 Sirma-trippel 
Sak 21/15 Ungjobb 2015 
Sak 22/15  Igangsette prosess med Tana fjellsportlag 
Sak 23/15 Igangsette planlegging av 60 års jubilem i fbm årsmøtet 2016 
Sak 24/15 Søknader om dekning av utgifter til treningssamlinger  
Sak 25/15 Søknad om dekning av utgifter til service - OnRoadFinnmark 
Sak 26/15 Spinningssykler  
   
 

Sak 17/15  Orienteringer      
Løpskarusell:  

Det ble avholdt 3 løpskaruseller denne våren; 5., 12. og 18. mai, i Tana bru, Holmesund og 
Sirma. Totalt over det 65 deltakere. Karusellen fortsetter til høsten; 25. august, 1. og 8. 
september i omvendt stedsrekkefølge. 
 
Terrengsykkelkarusell: 

Terrengsykkelkarusell ble avholdt 30. mai i vår nye rundløype i Tana bru. Det var 30 
deltakere. Dette var det første av fire terrengsykkelcupritt i Øst-Finnmark. Neste er i Vestre 
Jakobselv 20. juni.  
 
Sommeridrettsleker: 

SirmaILs barneidrett starter opp tirsdag 9. juni og gjennomføres til 11. august. Det har vært 
møte med vår hovedsponsor Sparenbank1 NordNorge om navnet på lekene, og vi er blitt 
enige om å kalle det for Sirma ILs sommeridrettsleker i stedenfor DNBs idrettsleker. 
Nettsiden er også endret i forhold til dette.  
 
Økonomi: 

De nye 3 årige draktsponsoravtalene er sendt ut. Erke følger opp og sender ut faktura.  
 
Pr idag har ca. kr 70.000 på begge kontoene. Vi betaler ut de regningene vi har fra 
rittdeltakelse m.v. Erke lager halvårsregnskap etter 1. juli som grunnlag for eventuell 
budsjettregulering i styret.  
 
Medlemskontigent 2015:  

Hittil har 154 betalt medlemsskap. Duttá følger opp med betalingspåminning til de som ikke 
har betalt.  
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Div søknader: 

Elkem-Tana har innvilget oss kr. 10.000. Vi har foreløpig ikke fått svar fra Sparebankfondet 
og Barentssekretariatet. Tana kommune behandler 3 søknader fra oss i disse dager. 
 
Sak 18/15     Lotteri 2015  

Premier er valgt, og ellers samme opplegg som tidligere år; pris kr. 50 pr lodd, omsetning 
inntil kr. 100.000 osv. Erke følger opp ovenfor premieleverandører, trykkeriet, Lotteritilsynet 
m.v  
 
Sak 19/15  Sommerens arrangementer 
Langnesmarkedet 11. juli:  

Styret koordinerer og fordeler oppgaver. Duttá lager arbeids- og frivilligliste. Erke 
koordinerer pakkinga, opp- og nedrigging.  
 
Polaris Grand Prix 18. -19. juli:  

Program lagt ut på nettsiden og i sykkelterminlista. Sykkelgruppa innkaller til egne 
planleggingsmøter.  
 
RástegáisáBajás/Opp 9. august:  

Monica tar kontakt med friidrettsforbundet for å få løpet terminfestet, og da blir det også 
påmelding via minidrett. I tillegg planlegges påmelding via vår nettside. Monica følger opp 
ovenfor Mihkku. Premier er tatt i møtet med sponsor Sparebank1 Nord-Norge - vi avventer 
tilbakemelding fra banken. 
 
Sjekk ut fjorårets evaluering av alle nevnte arrangementer, se sak sak 36/14 (styremøte 10. 
september 2014). 
 
Sak 20/15     Sirma trippel / Sirma-super-trimmer 

I møtet med skiutvalget 9. april i år (se referat fra styremøte fra samme dag, sak 09/15 
Evaluering av skiaktiviteter), var det enighet om at laget ikke har kapasitet til å arrangere  
Båteng-Sirma-renn fremover, men heller satse på en skidag.  
 
På denne bakgrunn lanseres heller en Sirma supertrimmer 2015; delta på skidagen 22. mars, 
sykle Sirma-Båteng-Sirma under Polaris Grand Prix (trim eller aktivklasse) 19. juli og topptur 
til Rástegáisá 9. august.  
 
Alternativ supertrimmer til barn og unge: skidag, delta i 1 eller flere sykkelarr. på PGP og 
delta i min. 4 av 6 løpskaruseller.  
 
Hensikten er å motivere til variert og allsidig aktivitet. 
 
Monica legger ut infom om supertrimmer-tiltaket og ordner diplomer og premiering av 
supertrimmere, og utdeling skjer på løpskarusell avslutningen 8. september.  
 
Sak 21/15     Ungjobb 2015 

Monica tar kontakt med aktuelle kandidater og ber de søke ungjobb i kommunen.  
 
Sak 22/15     Igangsette prosess med Tana fjellsportlag 

Se organisasjonsplan for 2015, styrets oppgaver. Vi avventer videre initiativ fra 
fjellsportlaget.  
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Sak 23/15     60 årsjubileum i 2016 

Årsmøtet med jubiluemsmarkering avholdes lørdag 20. februar 2016. 
 
Styret nedsetter en arr.komite senere i år.  
 
Sak 24/15     Søknad om dektning av utgifter til treningssamlinger 

I hht punkt 3 i reglementet for dekning av utgifter i fbm konkurranser og ritt, sist vedtatt av 
styret 9. april i år, kan det søkes om dekning av utgifter til treningssamlinger innen 1. juni og 
1. desember. Lagets økonomi legges til grunn.  
 
Det er mottatt 3 søknader innen fristen 1. juni; fra Anders B. Verstad, Jovnna Ánde B. 
Henriksen og Ole Henrik Somby.  
 
Pga lagets økonomi utsettes behandling av søknadene inntil videre.  
 
Andre merknader til praktisering av reglementet:  

Styret ber sykkelgruppa skjerpe inn på dekning av flybillett og evt andre påløpne utgifter for 
deltakere som likevel ikke deltar på lagets fellestreningsamlinger og evt konkurranser. Det må 
for kommende arrangement være bindende påmelding, og den som etter en viss frist likevel 
ikke deltar må selv påregne å dekke for påløpte utgifter. Tips: Kjøpe avbestillingsforsikring 
ved bestilling av reise. Ved sykdom dekkes utgifter av reiseforsikringsselskapet til den 
enkelte.  
 
Refundering av startkontigenter må sendes inn så raskt som mulig etter rittet, og senest innen 
utløpet av kalender-/regnskapsåret. 
 
Sak 25/15     Søknad om dekning av utgifter til service OnRoadFinnmark 

SirmaIL stiller med lag på OnRoadFinnmark 4. juli. Det er hittil påmeldt lag med 6 deltakere 
fra klubben og noen utenfra. I hht reglementet dekker klubben for startkontigenten for lagets 
aktive medlemmer. Det søkes i tillegg om dekning av utgifter til service og følgebil.  
 
Det innvilges støtte til service i fbm OnRoadFinnmark med inntil kr. 5.000. Støtten betales 
etterskuddvis på grunnlag av faktiske utgifter.  
 
Sak 26/15     Spinningssykler 

Vi har mottatt tilbud på kjøp av 12 spinningssykler for kr 5.000 pr stk fra Silje Halonen, 
tidligere spinning i Karasjok. Syklene er testet og er gode til vårt bruk. Men pga av lagets 
økonomi kan vi ikke gjøre innkjøpet nå. Styret har heller ikke fått tilbakemelding fra anleggs-
/aktivitetetsutvalget om investeringen og spinngstilbudet fra høsten.  
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