
1 
 

 
 
 

Styremøte 4. Desember 2014 kl. 20.00 – 21.30 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Erke Solbakk, Leif Varsi (vara) og Synnøve Solbakk (Duttá).  

Forfall: Arild Måsø og Leif Erik Varsi 

Saksliste:  

Sak 50/14 Orienteringssaker 
Sak 51/14 Treningsrom Sirma - status  
Sak 52/14 Nissemarsjen 30. november - Oppsummering 
Sak 53/12 Båteng-Sirma-rennet 
Sak 54/14  Sirpmá skábmamárka – Saltkjøttfest 22. november – Oppsummering 
Sak 55/14 Sponsoravtaler – status 
Sak 56/14 Søknad om støtte til kjøp av sykler - Jovnna Ánde Balto Henriksen 
Sak 57/14 Lotteri 2014 - trekning  
Sak 58/14 Utvikling av nettsiden 
Sak 59/14  Årsmøte 
   
Sak 50/14 Orienteringssaker  
Økonomien og diverse rapporteringer:  
Vi har pr idag ca kr 140.000 på driftskonto og 102.000 på sparekonto.  
 
- Basistreningen er rapport til fylkeskommunen og kr. 45.000 er kommet inn på vår konto.  
- Løypeprosjektet er innrapporter til FeFo (grønne midler) og kr. 10.000 er tidligere 

utbetalt. 
- BCC-koordinering og deltakelse i år er innrapport til Barentssekretariatet og kr. 25.000 

utbetales oss i disse dager.  
- Status i sykkelstimerkeprosjektet er innrapporter til fylkeskommunen og søkt om utsatt 

frist til neste barmarkssesong for ferdigstilling.  
 
Erke følger opp utestående fakturaer m.v. før årsskiftet.  
 
Miksebord – spinning:  
Det er kjøpt inn nytt miksebord. Det ble like billig å kjøpe inn nytt som å reparere det gamle, 
og ikke minst; det går mye raskere.  
 
Sak 51/14 Treningsrom Sirma - status 
Vi har fått til et kjempe flott treningsrom på grendehuset i Sirma.  
 
Det er investert i utstyr for kr. 45.000. Kr 10.000 er finansiert av kommunen (bolysttilskudd), 
og resten er egenfinansiering. Mange har jobbet dugnad for å få rommet i stand og montering 
av utstyr.  
 
Monica og Leif Erik organiserer innviing av treningsrommet med en representant fra media til 
stede.  
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Sak 52/14 Nissemarsjen 30. november - Oppsummering    
SirmaIL arrangerte i samarbeid med Sirma bygdelag årets nissemarsj første søndag i advent. 
23 barn med foreldre/besteforeldre samla seg øverst Doaresluohkka og tente julegran med 
sang. Nissemarsjen gikk ned til Sirma Grendehus i lengre tog enn bygdas 17. mai tog. Her ble 
det holdt Nisseverksted med julepyntlaging, pepperkakebaking og nissegrøtservering. Også 
Nissen fant frem og ga alle ungene en overraskelse. Alle deltakerne fikk utdelt velfortjent 
Nissemarsjmedalje.  
 
 
Sak 53/14 Løypekjøring og Båteng-Sirma-rennet 8. mars 
Tor Asle har tatt grep om løypekjøring i Sirma – vi har fra tidlig i vinter hatt fine løyper. 
Scooteren er reparert for kr. 6.000, og nå må spormaskinen også repareres. Monica og Tor 
Asle følger opp.  
 
Monica sørger for å få Båteng-Sirma-rennet meldt inn som skirenn/arrangement i minidrett, 
slik at all påmelding kan foregå elektronisk. Monica følger opp ovenfor Per Ove og Hans Erik 
om rydding av traséen. I fbm rennet vil det være behov for mye løypekjøring og vi vurderer å 
kjøpe en ny brukt breibelta scooter. Monica og Erke sjekker ut mulighetene for det 
budsjettmessig. 
 
 
Sak 54/14 Sirpmá skábmamárka – saltkjøttfest 22. november  - Oppsummering 
- Bra fest – god steming, god mat og musikk.  
- 130 deltakere med frivillige, 107 betalende.  
- Over 20 frivillige + kakebakere. Neste år: Vakt i døra fra folk slippes inn.  
- Fantastisk kokkegjeng og ryddere.  
- Nok mat og kaker til alle.  
- Kult med selfievegg – kan utvikles enda mer til neste år.  
- Neste år: Husk å lage bonger på forhånd (Gjermund). 
- Monica og Duttá oppdaterer arbeidslista med handlelista og oppsummeringen.  
 
 
Sak 55/14 Sponsoravtaler - status 
Det er fremforhandlet ny 3-årig sykkeldrakt sponsoravtale med Sparebank1 Nord, Tana 
scooter&ATV, Byggebistand, Tana regnskapskontor, Gsport Tana, Tana fysikalske og 
ČálliidLágádus (sum ikke avklart). Sykkelgruppa prøver å få 1-2 sponsoerer til.  
 
Nye sykkelklær bestilles etter at alle sponsoravtalene er på plass, og det velges ny leverandør 
men eksisterende drakt-designet beholdes. Vi satser på å få en leverandør hvor den enkelte 
selv kan bestille og betale klærne på nett. Noe som vi forenkle vårt koordineringsarbeid 
betydelig.  
  
Monica melder oss inn i Antidoping Norge og Norges idrettsforbund's ren-idrett-kampanje. Vi 
ønsker å vår holdning med logo på sykkelskjortekraven.  
 
 
Sak 56/14 Søknad om støtte til kjøp sykler – Jovnna Ánde Balto Henriksen 
Marianne Balto søker på vegne av sønnen Jovnna Ánde Balto som støtte til kjøp av ny 
landeveissykkel og cyclocross-sykkel til bruk på treninger. Jovnna Ánde vil være aktiv for 
SirmaIL kommende sesong og delta i NC-ritt.  
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Vedtak: 
Søknaden innvilges i hht sykkelreglementet punkt 4 med kr. 7.900.  
 
Sak 57/14 Lotteri 2014 - trekning 
Omsetning: ca. 60.000. Neste år: Trekning kunngjøres på nett&fb – ikke i avisene, samt at vi 
tar kontakt med vinnerne.  
 
Trekning av premiene:  
1. premie: Kikkert Opticron: Ánne Márget Somby, Sirbmá 
2. premie: GPS Garmin: Trine Bønå, Risögrund 
3. premie: Fjelltelt Nordheim: Áile Seline og Áirin Oliver Gaup, Holmesund 
4. premie: Pulsklokke Polar: Hilde Grongstad, Seida 
5. premie: Lávvu Bergans: Eila Ballovara Varsi, Storfossen 
6. premie: Liggeunderlag Term a Rest: Ole Georg Pettersen, Tromsø 
7. premie: Primus MSR whisperline: Ann-Merethe S. Pettersen, Stolpebakken 
8. premie: Redningsvest Regatt: Astrid Joks, Hillágurra 
9. premie: Kniv Helle: Trygve Ballo, Boftsa 
 
Sak 58/14 Utvikling av nettsiden 
Monica følger opp og avtaler tid med Mihkku slik at de i fellesskap kan endre menyer og 
rydde i nettsiden.  
 
Sak 59/14 Årsmøtet 
Årsmøtet berammes til tirsdag 24. februar kl. 19.00 på Sirma grendehus.  
 
Erke annonserer årsmøtet etter vedtekene. Monica reserverer møterom. Årsmøtesakene 
forberedes i fellesskap i januar.  
 
 
 


