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Styremøte 03.07.12 kl. 20.30 – 22.15  

Fremmøtte:  

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

Forfall: Roald Hansen.  

Saksliste:  
Sak 25/12  Orienteringssaker 
Sak 26/12 Dekning av utgifter til deltakelse i sykkelritt og treningssamlinger 
Sak 27/12 Langnesmarkedet 14. juli 2012 
Sak 28/12 Rástegáisátur 15. juli 2012  
Sak 29/12 Lotteri 2012 
Sak 30//12  Ungjobb 2012 
 
Sak 25/12 Orienteringssaker  
Polar Grand Prix 23.-24. Juni 2012:  

• Vellykket arrangement, bra samarbeid med Karasjok sykkelklubb og vel gjennomført i 
Sirma. Takk for god frivillig innsats ☺ 

• Erke og PT kommuniserer med Karasjok sykkelklubb om regnskapet.  
 
Samarbeidsmøte med Sirma bygdelag, reinbeitedistriktet og Finnmarksløpet om ny løypetrasé m.v. 14.06.12 kl. 
19 i Sirma:  
Bertha og Piera deltok. Trasé for neste års Finnmarksløp ble diskutert, samt merking av 
sykkeltrasé fra Sirma til Levajok og fra Ifjord/Illás til Sirma. Merking av sykkeltrasé/sti 
vurderes som fremtidig felles prosjekt mellom idrettslaget og bygdelaget. Følges opp i 
samarbeidet med bygdelaget.   
 
Økonomi/regnskap:   

• Vi har ca. kr 120.000 på brukskonto. Dette inkluderer kr. 25.000 i aktivitetstilskudd til 
sykkelarr. og kr 7.000 i driftstilskudd fra kommunen. Det er nå lagt til utbetaling 
regninger for ca. kr 100.000 i (utgifter) og ca. Kr 75.000 er sendt av fakturaer (inntekter).  

• Erke følger opp søknad om moms-kompensasjon innen 15. august.  
• Duttá søker om støtte fra Barentssekretariatet til ungdommers deltakelse i Barents cup ritt 

og andre ritt i Barentsregionen i år.  
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet – høringsfrist 15. august: 

Duttá i samarbeid med Piera forbereder en høringsuttalelse.  
 
Fylkeskommunalt KID-prosjekt/transport: 

Tatt til orientering. 
 
Sak 26/12 Dekning av utgifter til deltakelse i ritt og treningssamlinger 

Det er i årets budsjett satt av kr. 40.000 til deltakelse i sykkelritt og treningssamlinger. Hittil 
er det tilsammen brukt ca. kr. 18.400; kr. 12.900 til deltakelse i Finnmark Offroad (Stein Joks, 
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PT Ravna og Ole Henrik Somby), kr. 2.600 i startkontingenter for samtlige SIL-rytter i 
Varanger Grand Prix og kr. 2.900 for Polaris Grand Prix.  
 
I tillegg har Ole Henrik og Jacob Aspelin søkt om kr. 5.000 i U6-rittet (6 dagers etapperitt) i 
Sverige og Somby har også søkt om å få dekt noen av utgiftene til treningssamlinger han har 
deltatt på hitil i år (utgifter hittil; kr. 12.988).  
 
For å gjøre det mer forutsigbart både for ryttere/deltakere og samtidig bidra til mindre 
administrering for idrettslaget vedtas rutiner/regler for dekning av utgifter i fbm. ritt og 
treningssamlinger.  
 
Vedtak: 

Deltakelse i sykkelritt: 
Sirma IL dekker for startkontingenter for alle aktive syklister i alle typer ritt. Det forutsettes at 
utøveren er medlem i SIL (bet.). Utøveren ordner og betaler selv lisens.   
 
For aktive syklister under 20 år og heltidsstudenter under 30 år dekkes også reiseutgifter på 
billigste måte. Til bilutgifter dekkes 1 kr pr km for 1. ungdom/student og 0,50 kr for 2. og 3. 
ungdom/studen (max godtgjørelse kr. 2 pr km). Av opphold (overnatting og kost) dekker kr 
200 pr døgn (ulegitimert) pr ungdom/student.  
 
Det kan etter avtale også dekkes for reise- og oppholdsutgifter (som ovenfor) for lagleder til 
utøvere under 18 år.  
 
Alle utgiftene dekkes etterskuddsvis på grunnlag av regning med vedlagte kvitteringer. SIL 
lager mal for regning.  
 
Treningsamlinger:  
Aktive syklister kan etter søknad innen 1. desember få dekt en del utgifter til gjennomførte 
treningssamlinger i inneværende kalenderår. Alle søknader vil bli behandlet samlet og lagets 
økonomi legges til grunn.  
 
Sak 27/12 Langnesmarkedet 14. juli  

Se vedtak i sak 23/12.  
 
Oppfølging: 

Ansvarsområder fordeles til 1-2 personer som får i oppgave å organisere jobben og rekruttere 
frvillige.  
 
Arbeidsliste med oppgaver og ansvarlige utarbeides, legges ut på nett/fb og oppdateres 
fortløpende.  
 
Sak 28/12 Rástegáisátur 15. juli  

Se sak 22/12. Ole Henrik Somby er guide, og turen er annonsert som tiltak i “Tana sommer”. 
Fremmøte ved parkeringsplassen kl. 9.  
 
Oppfølging: 

Duttá bestiller bastu ved Levajok kapell fra kl. 16 til interesserte. Erke spør om Mihkku kan  
lage diplom som deles ut til alle turgåere.  
 
Sak 29/12 Lotteri 2012  
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Loddsalget er igang. Ved salg av alle lodd vil vi ha en omsetning på kr. 100.000. Utgiftene i 
fbm loddsalget er på kr. 21.000. Etter solgte 41 lodd går vi overskudd. Trekning 1. desember 
2012. 
 
Oppfølging: 
Loddbøker fordeles til medlemmer for salg. Penger for loddsalget settes inn på SILs konto og 
solgte loddbøker leveres til Erke.  
 
Sak 30/12 Ungjobb 2012  

Bertha Holm erklærte seg inhabil i behandlingen av denne saken og forlot møtet.  
 
Kommunen gir kr. 2.500 i tilskudd pr arbeidsplass i 4 uker for ungdom i sommerjobb, 
ungdom fra 15-18 prioriteres.  
 
Vedtak: 
Sirma IL tilbyr Mihka Holm Balto og Piera Jovnna Holm sommerjobb i år. 
Hovedarbeidsoppgaver er vedlikehold av gressbanen samt forberedelse, gjennomføring og 
opprydding i fbm SILs laksegrilling og kafe på Langnesmarkedet 14. juli.  
 
Piera/Erke avtaler arbeidsperiode og –tid, lønn mv. med sommervikarene.  
 
 
 
Referent: Duttá 
 


