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Styremøte 5. juni 2019 kl. 20.30 – 22.20 

Tilstede:  

Monica Balto Anti, Odd Erik Solbakk og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Ole Henrik Somby, og Leif Erik Varsi.  

Saksliste:  

Sak 07/19  Orienteringer  

Sak 08/19 Treninger og aktiviteter  

Sak 09/19 Polaris Grand Prix/BCC-rittarrangement 15.-16. juni 2019 i Sirma 

Sak 10/19 Lotteri 2019 

Sak 11/19  Vedlikehold av bua – sommerjobb 

Sak 12/19  Rástegáisái 21. juli 2019 

 
 

Sak 07/19 Orienteringer     
Økonomi:  

Pr. i dag har vi ca. kr 140.000 på brukskonto og kr 107.000 på sparekonto. Regninger fra 

aktive mv. for ca. 40.000 utbetales i disse dager. 

 

Følgende inntekter/tilskudd har vi mottatt: kr. 20.000 i tospråklighetsmidler fra kommunen for 

2018 (sykkelaktiviteter), kr. 10.200 for dugnad/flytting NRK, kr. 20.000 etter sluttrapport fra 

Sparebank1 i Samfunnsutbytte - Crossfit-aktiviteter i 2016, kr. 33.000 i grasrotmidler hittil i 

år, kr. 26.000 i folkebadinntekter fra nyåret og kr. 25.000 fra Sparebank1 NN for 1. halvår.  

 

Vi har fått tilsagn om følgende støtte: kr. 20.000 tospråklighetsmidler fra kommunen til 

skiaktiviteter, kr. 70.000 fra Barentsekretariatet for BCC-2019 (sykkelritt) og kr. 100.000 til 

Rástegáisái/RástegáisáOpp for 2019-2020 fra Sparebank1 NN. 

 

Erke sender ut regninger til sponsorer, og Synnøve følger opp årets tospråklighetstilskudd 

(skiaktiviteter) og BCC-2019. 
 

Medlemsstatus: 

Vi har pr i dag 218 betalende medlemmer (230 i 2018).  

 
 

Sak 08/19 Treninger og aktiviteter  

Skiløyper ble kjørt helt til snøen smeltet noe som skjedde fort, og derfor ble det dessverre ikke 

arrangert klubbmesterskap på ski i år. Men vi har hatt en fantastisk fin ski-vinter med ukentlig 

skikarusell og med nykjørte skiløyper hele vinteren i Sirma. Oppfølging: Trekning av 

skibøkene vil bli gjort ifb St.Hans-feiringen i Sirma.  
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I samarbeid med Deanu searat har vi gjennomført 6 skitreninger i Tana bru fra februar til påske. 

Deanu searat ønsker å fortsette samarbeidet med tospråklige treninger fra høsten. Oppfølging: 

Vi ber om et møte med Deanu searat før sommerferien.  

 
Barneidrett gjennomført ukentlig hele vinteren i Sirma, og så overtok våraktivitetene; 

løpekarusell og sykkelkarusell.  

 
Årets landeveis-treningssamling med 10 aktive ble gjennomført på Mallorca 27. april til 4. mai. 

Pga flystreiken i SAS var det tre deltakere som ikke kom seg på samlingen, og to kom noe 

senere. Denne gangen hadde vi leid hus istedenfor å bo på hotell, og det opplevdes som veldig 

teambyggingen og samlende. Treningsopplegget var tilpasset deltakerne.   

 
Vårkarusellene tirsdager kl. 8 fra 7. mai i Tana bru har vært annenhver gang løping og sykkel. 

Det har hittil vært 37, 31 og 25 deltakere på de 3 løpekarusellene, og hittil 24 og 17 deltakere 

på sykkelkarusellen for barn og unge. Siste sykkellek denne våren arrangeres tirsdag 11. juni. 

Sykkelkarusellene har vært gjennomført i samarbeid med Tana skiskytterlag, på deres 

rulleskibane – fantastisk anlegg, og i tillegg har vi opplevd et veldig godt samarbeid med 

skiskytterlaget   
 

Styrketreningsrommet på grendehuset i Sirma er fremdeles flittig i bruk.  
 

Vi har hatt folkebad hver onsdag fra januar og frem til skoleferien. Det har vært mellom 10-70 

badende – en tydelig nedgang fra høst-halvåret. Kommunen har i møte 6. mai opplyst at 

lagene må søke om å få gjennomføre folkebad fra høsten, og det vurderes å ta leie fra lagene 

for å ha dette tilbudet. Oppfølging: Monica følger opp ovenfor kommunen og samordner med 

svømmeklubben. Vi inviterer til de folkebadfrivillige til et oppsummeringsmøte og 

laksesuppe mandag 17. juni kl. 16 på Elvekanten spiseri.  

 
Andre aktiviteter:  

Monica og Synnøve deltok i SpareBank1 Nord-Norges informasjonsmøte om 

samfunnsutbytte 10. mars i Tana bru. 

 

Juhán Anti, Nils Máhtte Anti, Leif Varsi, Tor Asle Varsi, Jørvin Dervola, Mia Larsen, Ole 

Henrik Somby og Erlend S. Sætre deltok i dugnaden med å flytte NRK Sápmis kontor i Tana 

bru til nye lokaler og til å sette opp lavvo til deres bruk under åpningen 11. mars.  

 

I Tana idrettsråds årsmøte 4. april deltok Synnøve, og hun ble også valgt som leder.  

 

Synnøve deltok i idrettskretsens klubbadmin-kurs i Tana bru 8. april og Monica deltok på 

webinar med Norges idrettsforbunds IT-avdeling 24. april med presentasjon og innføring i 

digitaliseringsprosjektet 

 

Monica hadde møte i april med Guttorm/Varsi-siidaen i reinbeitedistrikt 9 Čorgas om å sette 

opp gapahuken ved Beajalgŋájávri som er i deres vintersiidaområde. I vår søknad til FeFo om 

tillatelse til å sette opp gapahuken har vi klargjort at vi ikke vil bruke området i den perioden 

det er rein der. Vår bruk vil fortrinnsvis være på sommerhalvåret, og da er rein på 

sommerbeite, Monica følger opp ovenfor Fefo. Det har ikke kommet noen tilbakesvar fra 

vintersiidaen. 

 
 

Sak 09/19 Sykkelarrangementet Polaris Grand Prix 15.-16. juni 2019  
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Foreløpig oversikt over oppgaver og frivillige ble gjennomgått og oppdatert, og oppdateres 

jevnlig frem til arrangementet.  

 
 

Sak 10/19 Lotteri 2019  

Erke innhenter tilbud på premier fra Intersport-Tana og bestiller trykking av loddbøker. 

Salgsperiode; så raskt som mulig og ut året.  

 
 

Sak 11/19  Vedlikehold av bua og området rundt - sommerjobb 

Monica erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne sak.  

 

Nina B. Hansen engasjeres til å gjøre nødvendig vedlikeholdsarbeid av fotballbua ved 

gressbanen; maling, rydde rydde skog og kratt m.v. Det settes av inntil kr. 4.000 i lønn samt 

tilsvarende sum i maling mv. Dette inntas i budsjettreguleringen som foretas i neste 

styremøte.  

 
Sak 12/19  Rástegáisái søndag 21. juli 2019 

Vi har mottatt tilskudd fra SNN – samfunnsløftet i 2 år til å videreutvikle toppturen/løpet.  

 

Frididrettsgruppa i samarbeid med Monica organiserer og gjennomfører arrangementet.  

 

 

 

 

 


