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Styremøte (digitalt) 3.november 2022 kl. 19.00 - 
19.55 
Tilstede: Monica Balto Anti, Agnar Varsi, Leif Erik Varsi, Leif Varsi (vara) og Synnøve Solbakk.  

Forfall: Lone J. Nilssen 

Saksliste:  

Sak 39/22 Økonomistatus 
Sak 40/22 Orienteringer siden sist 
Sak 41/22   Dekning av utgifter til deltakelse i konkurranser og samlinger mv.  
Sak 42/22  Utsendinger til ting, samlinger mv.  
 
Sak 39/22  Økonomistatus   
Vi har pr. i dag ca. kr. 108.000 på brukskonto og 108.000 på sparekonto.  
 
Vi har sendt inn rapport og utbet.anmodning til NCF og kommunen (tospråklighetsmidler). Alle lodd 
solgt, og Eirik fortsetter å selge Sámi maraton-effekter.  Folkebad-inntekter hittil i år er kr. 34.000 for.  
 
Oppfølging: Monica følger opp SNN om samfunnsløftet og samfunnskontrakten. Synnøve og Agner 
søker om aktivitetstilskudd fra SVN.  
 
Antall betalende medlemmer hittil i år: 283.  
 
Sak 40/22  Orienteringer siden sist  
Aktiviteter, representasjon og annet:  
• På NCFs regionting (digitalt) 29. september deltok Per Torleiv Ravna, Marianne Balto og Stein 

Joks. Vi hadde meldt inn to saker til tinget; endring av vedtekter mht. antall styremedlemmer (7 
til 5) og at regionen gjennomfører en aktivitetssamling for rekrutter og aktivitetsledere i Harstad 
sykkelpark neste sommer – begge saker ble vedtatt.  

• Agnar Varsi fikk bronsje på NM-terrengløp (6K) 9. oktober i Bergen   
• På idrettskretsens superhelg 22.-23. oktober i Harstad deltok Kjell-Magne Iversen. 
• Spinning er i gang i Sirma fra 31. oktober – tre ganger i uke; mandager og onsdager kl. 18.30 og 

søndager kl. 09.00. 
• Det jobbes med ny nettside. 
• Folkebadet ruller og går. Repetisjonskurs for badevakter er i gang.  
• Det er sendt inn bestilling på Sirbmá-boblejakker bl.a for videresalg, samt Sirbmá-pannebånd og 

luer til premier mv. 
 
Fremover og div. oppfølging:  
• Sykkel- og triatlongruppa har sykkelmedlemsmøte 3. november kl. 20.15 for å planlegge neste 

sesong, bl.a ritt og samlinger.  
• Årets siste arrangement for laget er barfrostløpet lørdag 5. november kl. 11. 
• Skisamling i Ylläs 24.-27. november i regi av SVN: 4 aktive påmeldte + lagledere og foreldre.  
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• Monica tar sikte på å innkalle gruppene til oppsummeringsmøte av året ila. november.  
• Leif Erik kjøper inn nytt utstyr (nedtrekkapparat) og innhenter tilbud på sportsgulv til 

treningsrommet i Sirma, og følger opp evt. vedlikehold av utstyr.  
 
Sak 41/22  Administrativ stilling på deltid 
Sykkel- og triatlongruppa har spilt inn at laget har vokst både mht arrangementer og medlemmer, og 
at det nå er på tide å få en ansatt i laget i en mindre stillingsandel (20-30 %) og i engasjement 
foreløpig.  
 
Iht. lagets lov (vedtekter), § 14 kan tillitsvalgte motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid, og at 
godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 
Monica og Agnar forbereder seg til neste styremøte (oppgaver, innhold, stillingsandel, kostnader mv) 
med forslag til årsmøtesak.  
 
Sak 42/22  Søknad fra Lone Johanne Nilssen 
Lone Johanne Nilssen har 10. oktober 2022 sendt en søknad om støtte til henne satsing på triatlon og 
sykling med VM i triatlon i Lahti i 2023 som hovedmål.  
 
Vedtak: Sirbmá IL er støtter Lones satsing, og vil bidra økonomisk iht. reglementet for dekning av 
utgifter til deltakelse i konkurranser, treningssamlinger, klær mv. som NC/NM syklist. Laget er positiv 
til at Lone inngår evt private sponsoravtaler, men de må ikke komme i konflikt med lagets 
samarbeidsparter/sponsorer.  Ollu lihkku/lykke til   
 
Sak 43/22  Organisasjons-/handlingsplan 2022 – status om styrets oppgaver 
Styrets oppgaver:  
• Organisere øvrig aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave), og gjerne i 

samarbeid med andre lag, foreninger. Status: Gjennomført. 
• Gjennomføre ukentlig folkebad i samarbeid med sykkel- og triatlongruppa. Status: Gjennomført. 
• Følge opp samarbeidsavtalene/partene i samarbeid med gruppene. Status: Gjennomført. 
• Følge opp gruppene, herunder de aktive som ikke hører til noen av gruppene, også mht lisens.  

Status: Gjennomført. 
• Sámi maraton organiseres som et eget prosjekt og egen komite som styret har ansvaret for. 

Status: Gjennomført. 
• Prosjekt digital merking av Rástegáisá, både for registrering av deltakere og for guida tur med 

innslag av samisk historie. Status: Prosjektet på vent. 
• Søke samarbeid med Deanu searat om utvikling av samiske idrettsaktiviteter. Status: Ikke 

gjennomført som eget samarbeidsprosjekt, men i egen regi.  
• Fokus på klubbutvikling og gjennomgang av relevante veiledere. Status: Delvis gjennomført, og 

følges opp i neste møte med gruppen og på ny nettside (når den er klar).  
 
Sak 44/22  Årsmøtet 2023 – fastsetting av dato 
Vedtak: Årsmøtet arrangeres torsdag 23. februar 2023 kl. 18.  
 
Det trekkes en Sirbmá-boblejakke til en verdi på kr. 2.000 blant alle som deltar, også digitalt.  
 
 
Neste og siste styremøte i år; torsdag 24. november 2022 kl. 19.  
Det blir ingen styremøte i desember, men januar-styremøtet kan eventuelt fremskyves om behov. 
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