
1 

 

 

Styremøte 3. desember. 2017 kl. 19.30 – 21.10 

Tilstede:  

Monica Balto Anti, Odd Erik Solbakk og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Britt Somby og Leif Erik Varsi. Varamedlemmer var innkalt, men hadde ikke 

anledning til å delta.  

Saksliste:  

Sak 13/17 Orienteringer 

Sak 14/17 Treninger og aktiviteter - status 

Sak 15/17  Oppsummering av årets saltkjøttfest 

Sak 16/17 Lotteri 2017 – trekning 

Sak 17/17  Årsmøtet 2018 

 
Sak 13/17 Orienteringer      
Økonomi: 

Vi har ca. kr 150.000 på brukskonto og kr 106.000 på sparekonto.  

 

Vi har fått utbetalt to tilskudd fra Barentssekretariatet; kr. 15.000 til årets BCC-ritt og rest-

tilskudd til Pilgrims på kr. 12.500 (tidligere fått utbet. kr. 37.500) – som videresendes til 

Pilgrims. LAN-midlene er kommet inn på konto, ca. kr. 36.000. Vi har også fått utbetalt kr. 

12.190 Fra Tana kommune til strandrydding.  

 

Vi har tidligere fått innvilget og utbetalt kr. 25.000 fra Flykningefondet. Monica følger opp 

med rapport.  

 

Hittil har 196 betalt for medlemsskap i år   
 

Sak 14/17  Treninger og aktiviteter - status 
Løp:  

Barfrostmila ble arrangert 4. november med 30 deltakere, hvorav 11 barn og unge. Bra 

løpearrangement og –vær! Vi er veldig fornøyd med at vår sponsor Sparebank1-Nord-Norge 

står for premieutdeling – flott avslutning på årets løpesesong.  
 

Sykkelaktiviteter:  

Siste sykkellek i år ble arrangert 12. september kl. 18-19. Her deltok 11 barn.  

 

Maratonspinning i gang, og ble arrangert første gang lørdag 2. desember kl. 11 – 13 i 

spinningssalen på Tana fysikalske. Her deltok 9 medlemmer. Tilbudet er gratis for alle 

medlemmer. Neste gang; søndag 7. januar kl. 14.  

 

Nye sponsoravtaler er stortsett på plass, venter kun på 1-2 tilbakemeldinger. Sykkelgruppa 

følger opp med å oppdatere design av sykkelklær og legger ut info for bestilling. Husk også å 

bestille div. profileringsartikler; caps, sokker, refleksvest m.v.  
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Ski:  

Løypekjøring i gang fra 9. november - utrolig fin bygdeløype som mange bruker. Takk til Tor 

Asle  Fra november har det vært arrangert felles skitrening hver tirsdag, og fortsetter utover 

vinteren. 

 

Timer til lysløypa er ødelagt, og ny er under bestilling – vi venter på tilbud. Følges opp av 

anleggsgruppa.  

  

Skiklær designes og legges ut på salg i nettbutikk, helst før jul. Valg av merke koordineres 

med sykkelgruppa (sykkelklær). Monica og Ole Henrik følger opp. Vi bestiller også noe 

skiklær inn på lager for videresalg, men oppfordrer fortrinnsvis medlemmene om å bestille 

selv.  

 

Britt følger opp skilisens.  

 
Crossfit trening i Sirbmá:  

Arrangert onsdager kl. 19 siden oktober i år, mellom 5-12 deltakere pr gang hittil. Treningen 

fortsetter utover mørketiden.  

 
Spinning i Sirbmá:  

Instruktør er på plass, og det vil bli søkt om fast romleie for sykler og lydanlegg på 

grendehuset. Utlånte sykler innhentes når det er klart for spinningsopptart.  

 
Sak 15/17  Oppsummering av årets saltkjøttfest 

Det var ca. 85 betalende deltakere + ca. 15-20 frivillige og sponsorer. Omsetning: ca 40.000 (i 

fjor 49.000). Nok frivillige; 3 i kjøkkenteamet, 2 inngang/vakt, 2+avløsere i bar, 3 opprydding 

og 4 vasking søndag.  

 

Veldig bra stemning, flere generasjoners fest og mange ungdommer – og mange koftekledde.  

 
Sak 16/17  Lotteri 2017 – trekning  
Trekning av premiene: 

1. premie: Norrøna Finnskogen GTX friluftsdress, Intersport Tana: Piera Lille 

(loddnr. 1546). 

2. premie: Bergans lávvu 6-8 pers., Intersport Tana: Solfrid Jessen (loddnr. 0021). 

3. premie: Alfa Bever fjellstøvel GTX, Intersport Tana: Kristin Aasbrenn Riddervold, Asker, 

(loddnr 0840). 

4. premie: Skipakke, felleski m/binding og sko, Intersport Tana: Mia Larsen 

(loddnr. 0554). 

5. premie: La sportive GTX Tursko, Intersport Tana: Arnt Lockert, 99275745, Tromsø 

(loddnr. 0070). 

6. premie: Bergans tursekk Rondane 46l, Intersport Tana: Familie Riel Saua (loddnr. 0946). 

7. premie: Pulkpakke, Pariser m/tau/sele, Intersport Tana: Aud Varsi (loddnr. 0027 ). 

8. premie: McKinley Kodiak sovepose -10”, Intersport Tana: Mia Larsen (loddnr. 0558). 

9. premie: Rast gassbrenner, Intersport Tana: Mihkku Solbakk (loddnr. 0199). 

 

Erke følger opp kunngjøring, kontakt med premierte og Intersport Tana m.v. 
Sak 17/17  Årsmøtet 2018 

Arrangeres torsdag 22. februar 2018 kl. 19 i Sirbmá grendehus/gilivisti. Årsmøtet kunngjøre i 

hht vedtektene, §13, 2; 1 mnd før i pressen (Ságat) og på nettsiden/fb (innen 23. jan.) og 
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sakspapirer legges ut senest 1 uke før møtet (15. febr.). Duttá legger ut på nettsiden og Erke 

ordner annonsering i Ságat.  

 

 

 

 

 

 


