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Virtuelt styremøte via messenger 3. juni 2020 kl. 
21.00 – 22.00  
Tilstede:  
Monica Balto Anti, Agnar Varsi, Lone Johanne Nilssen,  May-Synnøve Trosten (vara) og 
Synnøve Solbakk. 

Forfall: Leif Erik Varsi 

Saksliste:  

Sak 18/20  Orienteringer  
Sak 19/20  Aktiviteter, treninger og konkurranser 
Sak 20/20 Lotteri 2020 
Sak 21/20 Innkomne søknader 
Sak 22/20  Velge representanter til idrettsrådets årsmøte 22. juni 2020 
 
Sak 18/20 Orienteringer   
Gapahuken som vi fikk av SNN under bolystuka i 2018 er fraktet til Bogijávri og er klar for å 
settes opp. Oppfølging: Monica følger opp ovenfor FeFo om punktfestet.  
 
Økonomi: Vi har ca. kr. 347.000 på brukskonto og ca. kr 107.600 på sparekonto. Vi har fått inn 
kr. 130.000 fra våre samarbeidsparter. Vi avventer evt oppfølging av andre (lokale) 
samarbeidsparter. Pga koronapandemien har idrettsforbundet i år utbetalt 66% av årets lokale 
aktivitetsmidler (LAM-midler) direkte til idrettslagene. Vi har fått kr LAM-midler ca. kr. 
14.000. Resten av fordelingen gjøres av idrettsrådet til høsten.  (66% av fjorårets bevilgning) 
og kr. 130.000 fra samarbeidsparter.  
 
Vi er tildelt kr. 25.000 fra kommunen i tospråklighetsmidler til å opprettholde vårt tospråklige 
aktivitetstilbud til barn, og kr. 130.000 fra Barentssekretariatet til året Barents Cycling Cup 
(BCC), som pga koronasituasjonen i beste fall blir delvis gjennomført i år. 
 
Til årsavslutning-regnskap: Styret vil foreslå å opprette et fond til Deanu sihkkelšillju/Tana 
sykkelpark.  
 
Hittil i år er det registrert 180 betalende medlemmer. Monica og Synnøve følger opp de som ikke 
har betalt.  
 
Møter og representasjoner:  

• Virtuelt oppstartkurs med Visma eAccounting (regnskap) 23. mars: Monica Balto Anti. 
• Virtuelt/webinar regional (sykkel)kommissærkurs 17., 19., 24. og 26 mars 2020: Monica 

Balto Anti, Per Torleiv Ravna og Mette Anti Gaup.  
• Virtuelt møte med idrettskretsen om koronasituasjonen16. april: Monica Balto Anti. 
• Virtuelt klubbadmin-kurs i regi av idrettskretsen 27. april: Monica Balto Anti. 
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• Virtuelt møte med NCF (sykkelforbundet) om koronasituasjonen: 8. mai; Synnøve Solbakk 
og 22. mai; Marianne Balto.   

 
 
Sak 19/20 Aktiviteter, treninger og konkurranser 
Siden Regjeringen og helsemyndigheten gradvis åpnet opp for noe muligheter for aktiviteter, 
treninger og konkurranser innen til enhver tid gjeldende smittevernregler, så har vi arrangert 
og planlagt følgende:  
 
Friidrett/løping: Det er hittil gjennomført 6 av 7 virtuelle SNN-vårløpskaruseller tirsdager fra 
28. april, og det har vært over rundt 30-40 deltakere hver gang, og hittil totalt 81 deltakere! En 
løpe- og idrettsuksess i disse koronatider! Årets tinestafett 12. mai ble ”løpt” samtidig med 
vår løpekarusell den dagen, og alle som deltok med #tanafortine var med i trekningen av egne 
premier. Løpskarusellen avsluttes tirsdag 9. juni. Oppfølging: I tillegg til premier fra SNN, 
deler vi ut Sirbmá-effekter til deltakerne. Neste gang: Engangslisenser gjelder ikke virtuelle 
løp. Vi må utvikle et bedre system for registrering av tid/lage resultatliste for virtuelle løp.  
 
På vårslippløpet (virtuelt) 16. mai deltok 34 løpere, og var også en suksess i disse tider.  
 
Toppturen og –løpet Rástegáisái gjennomføres lørdag 18. juni som planlagt.  
 
Sykling: Fellestreninger på landevei mandager og onsdager er gjennomført fra 20. mai, og vil 
i første omgang fortsette ut juni.  
 
Det blir treningsritt (landevei) - tempo torsdag 4. juni kl. 18 og fellesstart 11. juni kl. 18.  
 
Sykkelgruppa planlegger å gjennomføre3 sykkelkaruseller for barn – inkl. PGP gaterittet for 
barn - før skolesommerferien; onsdag 10. og 17. juni på rulleskibanen til skiskytterlaget og 
lørdag 20. juni i Sirbmá.  
 
Polaris Grand Prix arrangeres også i år, koronatilpasset, 19. og 20. juni i Sirbmá, med tempo 
fredag 19. juni, gateritt for barn og unge samt fellesstart for junior og eldre fra 
Sirbmá/Rustefjelbma til Ifjordfjellet. Sykkelgruppa følger opp.  
 
Det blir ikke byggestart for Deanu sihkkelšillju-Tana sykkelpark i Tanabru i år. Pga korona-
situasjonen fikk vi ikke på plass (SNN) finansieringen, og dermed falt en av forutsetningene 
for spillemiddelfinansieringen. Vi prøver igjen neste gang/år. Sykkelgruppa følger opp.  
 
Rekrutteringssyklene: Styret vedtar innkjøp av to brukte sykler, mini-racer og BMX-sykkel, til 
kr. 3.000. Pr nå er 5 mini-landeveissykler og 1 terrengsykkel utlånt. Den andre 
terrengsykkelen er til service på Intersport-Tana, og er etter det lånt ut. Vi har pr nå 1 
landeveissykkel str. S og BMX-sykkelen som ikke er utlånt. Service av rekrutteringssyklene 
betales av klubben. Evt salg av særlig gamle rekrutteringssykler vurderes senere.  
 
Folkebad: Folkebadet ble stengt med umiddelbar virkning 12. mars pga koronapandemien. 
Regjeringen har tillatt igangsetting av organisert svømmetrening fra 1. juni og åpne 
svømmehaller fra 15. juni. Gaang-områdene i svømme- og flerbrukshallen er i bruk av 
skolene frem til skoleslutt, men kommunen ønsker å åpne svømmehallen når skolene tar 
sommerferie. Kommunen har spurt om vi er interessert i å holde folkebad i sommer og vi har 
også søkt om støtte for å gjøre det (regner ikke med så mye billettinntekter i sommer). Uansett 
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er vi avhengig av å ha badevakter, og en realistisk løsning er at det gjennomfører folkebad 
hver onsdag, og anna hver uke med oss og svømmeklubben som ansvarlige. Monica har også 
gitt kommunen beskjed om at vi fra høsten kun er interessert i å ha folkebad i uka – ikke i 
helgene, det har vi ikke kapasitet og frivillige til. Monica følger opp ovenfor kommunen og 
svømmeklubben.  
 
 
Sak 20/20 Lotteri 2020    
Vi gjennomfører lotteri i år også. Agnar innhenter tilbud på premier fra Intersport-Tana,  
bestiller trykking av loddbøker og melder inn til lotteritilsynet.   
 
 
Sak 21/20 Innkomne søknader    
Vi har mottatt søknad 21. april fra Anne Katja Heiberg om støtte til kjøp av tilbehør til sykkel.  
 
Vedtak: Anne Katja innvilges kr. 4.689 i støtte til kjøp av tilbehør til sykkel. Dette iht pkt 4 i 
reglementet for dekning av utgifter til deltakelse i konkurranser og samlinger mv.  
 
 
Sak 22/20 Velge representanter til idrettsrådets årsmøte 22. juni 2020    
Det var innkalt til idrettsrådets årsmøte 2. april, men ble utsatt pga koronapandemien. 
Årsmøtet er nå berammet til 22. mai 2020 kl. 18. Vi har tidligere og innen fristen sendt inn en 
sak til årsmøtet; samiske navn på idrettslag. Etter reglene kan vi ha 5 representanter i 
årsmøtet.  
 
Vedtak: Marianne Balto velges som Sirbmá-Sirma ILs representant i Deanu valáštallanráđđi-
Tana idrettsråds årsmøte 22. mai 2020. 
 
 
 
 
 
 
 


