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Styremøte 4. desember 2019 kl. 15.45 – 17.05 

Tilstede:  

Monica Balto Anti, Ole Henrik Somby, Odd Erik Solbakk og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Leif Erik Varsi.  

Saksliste:  

Sak 20/19  Orienteringer  

Sak 21/19 Treninger og aktiviteter  

Sak 22/19 Lov for Sirbmá-Sirma IL (vedtekter) - endringer  

Sak 23/19 Oppsummering av saltkjøttfesten 23.11.19 

Sak 24/19 Frivillighetssentralens juleaksjon 

Sak 25/19  Fastsette og forberede årsmøtet 2020  

Sak 26/19 Andre saker  

 
 

Sak 20/19 Orienteringer     
Økonomi:  

Pr. i dag har vi ca. kr. 220.000 på brukskonto og kr. 107.000 på sparekonto, og vi har ca. kr. 

65.000 i ubetalte regninger.  

 

Regnskapet pr. 31. oktober viser et underskudd på ca. kr. 150.000. Siden da har vi fått inn kr. 

70.000 fra Barents, kr. 18.000 fra idrettsrådet/kommunen og kr. 100.000 fra SNN samfunns-

løftet til Rástegáisá som fordeles over 2 år. I desember kommer det inn momskompensasjon, 

samt at vi har en del vipps-inntekter som ikke er inntektsført.  

 

Det er også sendt inn rapport og regnskap til NCF for aktivitetsmidler på kr. 10.000, men 

foreløpig ikke mottatt.  

 

Sykkelgruppa har sjekka samarbeidsavtalen med Vår Energi, og den utløper 2020. SNN-

avtalen er 2-årig og går ut i år. De øvrige avtalene går ut 2020. 

 

Oppfølging: Rapportere og be om å få utbetalt er kr. 20.000 tospråklighetsmidler fra kommune. 

Monica ber om å få faktura for ski-bannerne, og Synnøve rapporterer.  

 

Erke sender regning på kr. 25.000 til SNN for siste del-utbetaling iht avtalen. Monica og PT 

følger opp ny avtale med SNN før årskiftet.  
 

Medlemsstatus: Vi har pr i dag 252 betalende medlemmer (230 i 2018).  

 

Møter, kurs og annet: Marianne har representert laget på ekstraordinært idrettskretsting i Tromsø  

16.-17. november i Tromsø, og var bl.a sentral i å få vedtatt navnet på den nye  

kretsen også på samisk   
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Synnøve deltok på idrettsrådets og TBKs temakveld om skadeforebygging og antidoping 13. 

november og på idrettskretsens anleggskurs 27. november, begge i Tana bru.  
 

 

Sak 21/19 Treninger og aktiviteter  

Det arrangeres bareneidrettsleker i Sirma tirsdager kl. 17.30, enten inne eller ute – avhengig av 

været. 

 

Siden 15. oktober har det vært spinning i Sirma tirsdager og torsdager med Per Ove Måsø som 

instruktør.  

 

For tiden er det Monica som kjører skiløyper i Sirma – et kjærkomment tilbud i bygda som 

mange benytter seg av. 

 

Barneidrettsleker arrangeres også i Tana bru tirsdager kl. 17 med Ole Henrik Somby og Camilla 

Kalliainen som aktivitetsledere. Hittil har det vært mellom 7-18 barn tilstede på aktivitetene, 

som også fortsetter på nyåret. Oppfølging: Aktivitetslederne må gjerne delta på kurs på lagets 

regning. Ole Henrik og Camilla lager en fb-gruppe e.l for å  kunne kommunisere med 

foreldrene, og oppdaterer også fb-arrangementet om juleferie og når oppstart på nyåret.  
 

Folkebadet i svømmehallen arrangeres hver onsdag kl. 18-21 med ca. 30-40 badende og 4 

frivillige i sving hver uke.  

 

Sykkelaktiviteter: Det blir spinnings-treningsamling i romjula på Tana fysikalske – gratis for lagets 

medlemmer å delta. Det er 11 syklister, hvorav 4 unge/studenter, påmeldt til 

landeveissamlingen i Mallorca 25. april – 2. mai, samt 2 serviceforeldre. Laget ordner og legger 

ut for opphold for alle deltakere, mot en evt egenandel for voksne. Unge aktive får dekt 

opphold og inntil 70% av reiseutgiftene, max. Kr. 3.500, som utbetales iht aktivtetskravet 

(deltatt på minst ett ritt). Serviceforeldrene får dekt oppholdet og halve reisekostnadene.  

 

Skiaktiviteter: Skigruppa fungerer ikke. Det er Monica som kjører skiløyper og arrangerer 

barneidrett/skilek. Spørs om det er noen hensikt å ha eget skiutvalg, men at styret og 

anleggsgruppa i fellesskap løser oppgavene, og at en i styret har ansvaret for lisens o.l for 

skiløpere.  

 
 

Sak 22/19 Lov for Sirbmá-Sirma IL (vedtekter) – endringer   

Idrettstinget 2019 har besluttet at alle lag tilsluttet NIF må endre vedtektene iht oppdatert mal 

innen 1. januar 2019, og dette kan gjøres av styret i lagene.  

 

Vedtak: Foreslåtte endringer i loven/vedtektene ble enstemmig vedtatt.  

Medlemmene orienteres om endringene via fb/nettsiden, og valgkomiteen særskilt.  

 
 

Sak 23/19 Oppsummering av saltkjøttfesten 23. november 2019 

 Ca. 110 deltakere, inkl. frivillige – nok frivillige. Oppfølging – neste gang: Lage turnusplan 

i god til før festen, i alle fall par dager før.  

 God stemning og god mat. I år 4 kaker + is. Neste gang: 5 kaker, hvorav 3 bløtkaker. 
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 Alkoholservering til kl. 01.30. I år 3 dunker med rødvin og nok øl. Neste gang: Servering 

til kl. 01.00, og handle inn 4 dunker rødvin og 1 hvitvin, i tillegg til øl og brus.  

 Årets trubadur var Dag Pedersen. Neste gang vurderes en samisk artist/DJ. 

 Ser ut til å bli et brukbart overskudd fra festen  Neste gang kan vi kanskje kombinere 

saltkjøttfesten som treffer de eldre med artistvalg som treffer de yngre.  
 

 

Sak 24/19  Frivillighetssentralens juleaksjon 

Vedtak: Sirbmá IL gir kr. 2.000 til Frivillighetssentralens juleaksjon. Erke følger opp.     

 

 
Sak 25/19 Fastsette og forberede årsmøtet  

Vedtak: Årsmøte torsdag 20. februar 2020 kl. 18, på grendehuset. Ordinær saksliste + anlegg; 

utbedring av Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpark (tidligere BMX-banen).  

 

Legger ut info på nettsiden og deler på fb + annonse i Ságat – frist for å melde inn saker er: 6. 

februar 2020. Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut på nettsiden senest 13. februar.  

 

Erke sender inn annonse innen 23. januar. Erke avslutter regnskapet og sender all nødvendig 

dokumentasjon til revisorer. Synnøve lager utkast til årsmelding og budsjett, mens Monica 

lager årsplan og kontakter valgkomiteen med signaler fra styret og med de ny vedtekten. .  

  

 
Sak 26/19 Andre saker  

Møte om kommunedelplan for idrett mv. og anleggsregister 9. desember kl. 17.30: Synnøve deltar.  

 

Neste styremøte: søndag 5. januar 2020 kl. 20 i Fanasgieddi m/trekning av årets lotteri.  

 

 


