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Virtuelt styremøte 4. februar 2021 kl. 20.45 – 

22.00 

Tilstede:  

Monica Balto Anti, Agnar Varsi, Lone Johanne Nilssen, Leif Erik Varsi og Synnøve Solbakk. 

Saksliste:  

Sak 07/21 Orienteringer 

Sak 08/21  Aktiviteter og treninger  

Sak 09/21 Årsmøtet 2021  

 
 

Sak 07/21 Orienteringer     

Økonomi: Vi har kr. 371.00 på brukskonto og kr 108.000 på sparekonto. Monica har fått god 

rutine med fortløpende regnskapsføring via Visma eAccounting.  

 
Samarbeidsparter: Vår energi har gitt tilbakemelding om at de ønsker å videreføre 

samarbeidet. I den videre kontakten sjekkes ut om de er interessert i å sitt navn og logo på 

målseil som brukes både på ritt og løp. Det tas også kontakt med SNN og våre lokale 

sponsorer for inngåelse av ny avtale. Til orientering: Nye Sirbmá-treningsklær er allerede 
bestilt med deres logo på. Oppfølging: Monica og lederen i sykkel-  og friidrettsgruppa følger 

opp etter årsmøtet.  

 
Medlemskontingent for 2021 sendes i midten av februar. Synnøve følger opp.  

 
Rapportering av våre løp: Vi kom ikke med på lista over de 10 mest aktive arrangører av løp i 

2020, men vi var ikke langt unna med våre 13 løpskonkurranser. Agnar følger opp og 

rapporterer fortløpende inn våre løpskonkurranser til friidrettsforbundet/friidrettskretsen.  

 

Det legges inn kostnader (reise- og opphold) inn i budsjettet til offisiell måling av Sámi 

marathon-distansene.  

 

 
Sak 08/21 Aktiviteter og treninger  

Skikarusellen i Sirbmá er igang igjen fra torsdag 28. januar kl. 18. Skiløyper kjøres jevnlig i 

Sirma, og løypekjører Tor Asle Varsi melder om at snøskuteren bør snart byttes ut. Dette 

følges opp i budsjett-saken til årsmøtet.   

 
Treningsfasilitetene i Sirbmá er i aktiv bruk. Det er behov for supplering av treningsutstyr, og 

det følges også opp i budsjettet.  

 
Sykling: Sykkelgruppa har i møte 2. februar planlagt aktiviteter, treninger og ritt for 

kommende sesong: Fellestreninger-landevei mandager og onsdager med oppstart 26. april. 
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sykkel-medlemssmøte m/matservering i uke 18 (tirsdag 4. mai kl. 16),  treningssamling-

landevei i Tana 12.-16. mai, 3 sykkelkaruseller og terrengsyklinger for barn og unge i 

Tanabru annahver uke på våren og høsten – oppstart i uke 20; onsdag 19. mai, terrengritt i 

Tanabru 5. juni og PGP sykkelarr. i Sirbmá 19.-20. juni.  

 

Sykkelgruppa har også koordinert og sendt inn bestilling av nye Sirbmá-treningsklær.  

 

Styret ønsker at det investeres i flere rekrutteringssykler, og følger det opp i budsjettet.  

 
Folkebadet er også i gang etter å juleferie og covid-19-nedstenging i januar – onsdag 3. 

februar var det 39 besøkende.  

 
 

Sak 09/21 Årsmøtet 2021 – torsdag  18. februar kl. 18 i Sirbmá/virtuelt 
 

Vedtak:  

Markering av lagets 65 års jubileum begynner torsdag 18. februar kl. 18, og fortsetter rett 

etterpå. 

 

Fremlagte utkast til årsmelding og regnskap for 2020, organisasjons-/handlingsplan og 

budsjett for 2021 ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslag og endringer. Dagens satser for 

medlemskontingent foreslås videreført.  

 

Nettside-artikkelen oppdateres med saksliste og sakspapirer innen 11. februar.  

 
 

 


