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Styremøte 5. mars 2014 kl.20.00 – 21.45 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Arild Måsø, Erke Solbakk, Leif Erik Varsi og Synnøve Solbakk (Duttá).  

Saksliste:  

Sak 03/14 Godkjenne regnskapet for 2013 
Sak 04/14 Orienteringssaker 
Sak 05/14 Årsmøtet 2013 – Oppfølging 
Sak 06/14  Samarbeidsavtale med ENI 
Sak 07/14 Saker fra sykkelgruppa 
Sak 08/14 Lotteri 2014 
Sak 09/14 Treningstilbud/rom Sirbmá 
   
Sak 03/14 Godkjenne regnskapet for 2013  
Årsmøtet delegerte til styret å godkjenne regnskapet for 2013. Styret har foreløpig ikke 
mottatt revisjonsrapporten og saken må utsettes til neste styremøte.  
 
Sak 04/14 Orienteringssaker 
Aktivitetstur til Saariselkä 7.-9. februar:  
20 deltok; 15 barn/unge og 5 voksne.  
 
Økonomien og div. søknader.  
Pr idag har vi ca kr 20.000 på brukskonto. Duttá følger opp tilskudd fra cykleforbundet og 
sender utbetalingsanmodning til sparebankfondet.  
 
Søknader som er sendt inn:  
- Offroadrundløype – spillemidler og ffk/FeFo/Gjensidigestiftelse om merking av traséen.  
- Basistrening for ungdom i Tana – ffk; folkehelseprosjekt.  
- Rydding av skiløypetrasé – FeFos grønne midler.  
 
Dette følges opp:  
- Sparebankfondet: Tentativ prosjekt – oppgradering av frilufts- og treningsutstyr i Sirma. 

Konkret: Lyskaster til uteaktivitetene, tredemølle og div. styrketreningsutstyr til 
inneaktiviteter. Ansvarlig: Leif Erik og Monica. NB! Ny side lanseres 14.mars! 

- Kommunalt kulturmidler til drift og aktiviteter 2014. Søkn.frist: 1. mai. Ansvarlig: Duttá. 
- Koordinering av BCC-rittene. Ansvarlig: Duttá. 
 
    
Sak 05/14 Årsmøtet 2014 – Oppfølging   
Foruten valg av leder og nestleder konstituerer styret seg selv. Styrets oppgaver fremgår av 
vedtekene § 18. Årsmøtet har i tillegg fastsatt følgende oppgaver til styret i 
organisasjonsplanen for 2014 (styrets vedtak/oppfølging er påført etter oppgaven):  
 
- Initiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá 

gilisearvi/bygdelaget, f.eks saltkjøttaften. Styrets oppfølging: Monica ansvarlig. 

https://www.sparebank1.no/portal/4702/3_privat?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=page_privat_innhold&aId=1188301517969&refId=1233149354289
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- Organisere og gjennomføre laksegrilling på Langnesmarkedet. Styrets oppfølging: 
Monica og Duttá koordinerer.  

- Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimmarsj til Rástegáisá. Styrets oppfølging: 
Opprettes et adhocteam med Monica fra styret. Forslag til andre medlemmer Ole Henrik 
Somby, Eivind Resser og Torleif Paltto. Styret foreslår 31. august eller 14. september, 
men overlater til adhocteamet å terminfeste. 

- Organisere lotteri. Styrets oppfølging: Erke ansvarlig.   
- Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa (trasé, lys m.v.) og opprusting av ute-

lekearealer i Sirbmá. Styrets oppfølging: Leif Erik ansvarlig.  
- Initiere aktiviterer og bruk av gressbanen, f.eks en bygdelagsturnering i fotball i 

forbindelse med sykkelrittet i Sirbmá (Polaris Grand Prix) eller Tanadagene. Styrets 
oppfølging: Erke følger opp ovenfor Badje Deanu FC. 

- Arbeide for å få i stand Båteng-Sirma-rennet på ski, gjerne fra 2015. I så fall søkes det om 
terminfesting året i forveien. Styrets oppfølging: Monica ansvarlig. 

 
Øvrige oppgaver i styret:  
Monica: leder 
Arild: nestleder og ansvarlig for kontakt med sykkelgruppa 
Leif Erik: styremedlem og ansvarlig for kontakt med aktivitets- og anleggsgruppa Sirbmá.  
Erke: regnskapsfører 
Duttá: sekretær, medlemsarkiv (klubbAdmin) 
 
Monica følger opp ovenfor Brønnøysundregistreret; oppdatering av info om idrettslaget.  
 
Sak 06/14 Samarbeidsavtale med ENI   
Sykkelgruppa tok initiativ til møte med ENI Norge 8. august 2013. Vi har fått oversendt en 
samarbeidsavtale for perioden 2014 – 2017.  
 
Vedtak: 
Samarbeidavtalen godkjennes, signeres og returneres.  
 
Sak 07/14 Saker fra sykkelgruppa   
Se referat fra møtet i sykkelgruppa 27.02.14 (www.deatnu.net/sirbma ->meny: Møter, 
referater)  
 
Treningssamling i Slovenia 26. april – 4. mai  
Sykkelgruppa foreslår ovenfor styret at klubben dekker reise for alle unge (jf. 
sykkelreglementet) og opphold for alle aktive. Egenandel 1.000 pr ungdom og kr 3.000 for 
voksne (de som ikke har bestilt og betalt reisen selv).  
 
Vedtak: 
Styret ber om tilbakemelding på pris for opphold før beslutning i styret om dekning av 
utgiftene i fbm treningssamlingen.  
 
Rekrutteringsplna og endring av sykkelreglementet  
Idrettslaget har kjøpt inn 4 landeveissykler til rekrutteringsformå som kan lånes ut både til 
enkelt-treninger og ritt men også for en hel sesong. Sykkelgruppa foreslår ovenfor styret 
følgende endringer i sykkelreglementet:  
 
Nytt punkt 7:  
Utlån av rekrutteringssykler 

http://www.deatnu.net/sirbma
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Barn og unge kan låne sykkel til bruk på treninger og i ritt, i opptil én sesong. 
Foreldre/foresatte skriver under på utlånsskjema hvor de forplikter å vedlikeholde sykkelen 
og oppbevare sykkelen forsvarlig samt at evt skade, tyveri e.l dekkes av husstandens 
innboforsikring.  
 
Vedtak: 
Styret vedtar endringer i sykkelreglementet som foreslått av sykkelgruppa.   
 
Sykkelklær til unge aktive  
Klubben dekte i fjor 1 sykkelskjorte til hver unge aktive syklist. Siden vi i år har klart å skaffe 
en ny samarbeidsparter foreslår sykkelgruppa at klubben “sponser”/subsidierer en del av 
sykkelklærne til unge aktive utøvere Vi ønsker at sykkelklærne skal brukes på treninger og 
selvsagt på alle ritt, da dette er viktig i profilering og markedsføring av klubben. 
Sykkelgruppa foreslår for styret at unge aktive syklister (jf. sykkelreglementet; 
u.18år/studenter u.30år) som i år betaler helårslisens får dekt 1 sykkelshorts og 1 
sykkelskjorte av klubben.  
 
Vedtak: 
Styret vedtar dekning av sykkelklær til unge aktive slik foreslått av sykkelgruppa; dvs. 1 
sykkelskjorte og 1 sykkelshorts til alle unge aktive utøvere (jf. sykkelreglemetnet; 
u.18år/heltidsstudenter u.30år) som i år betaler helårslinsens.  
 
Sak 08/14 Lotteri 2014   
Det vurderes å sette prisen pr lodd til kr. 25,-. Premiene bør gjenspeile idrettslagets profil; 
aktivitet og friluftsliv. Monica og Erke innhenter tilbud på premier til neste styremøte.  
 
Sak 09/14 Treningstilbud/rom Sirbmá   
Styret ønsker å få i stand et treningsrom i Sirbmá for apparattrening og utholdenhetstrening. 
Se orienteringssaker om oppfølging av investeringer/søknad om støtte. Leif Erik og Monica 
følger opp mht rom/lokaler. Monica følger opp ovenfor Alex elektro (høytalerne).  
  
 
 
 
 
 
 
 


