
1 

 

 
 
 

Styremøte 05.02.13 kl. 20.00 – 21.15 

Fremmøtte:  
Bertha Holm, Piera Holm, Erke Solbakk og Synnøve Solbakk (Duttá). 

Forfall: Ebba Joks. 

Saksliste:  

Sak 01/13 Orienteringssaker 
Sak 02/13 Årsmøtesaker  
  
Sak Sak Sak Sak 00001111/1/1/1/13333    Orienteringssaker Orienteringssaker Orienteringssaker Orienteringssaker     
Swingkurs 18.-19. Januar 2013: 
Det var 20 deltakere på vårt 6-stegs-swingkurset som Beate Evjen var kursleder for i Sirma 
18.-19.januar. Veldig bra kurs! Vi samles for å danse utover vinteren/våren – Per Ove/Arild 
initierer. I tillegg planlegges både oppfølgingskurs og nytt begynnerkurs (evt kun til ungdom) 
neste høst/skábma.  
 
Aktivitetstur til Saariselkä 25.-27. Januar 2013: 
Det var 25 medlemmer som deltok på årets aktivitetstur til Saariselkä; 7 ungdommer, 5 barn 
og 13 voksne. Ungdommene stod på ski i alpinbakken i to hele dager, og flere av oss voksne 
fikk gått på ski, mens alle var å bada. Lørdagen hadde vi også fellesmiddag. Turen en suksess, 
og bør gjennomføres årlig på denne tiden av året. 
 
Info fra skigruppa:  
Skiløypekjøring: 
Per Ove har lagd turnus for kjøring av skiløype til grillhytta og rundt lysløypa. I tillegg har 
Tor Asle hatt kurs for 3-4 medlemmer i løypekjøring, og han vil også kjøre opp løypa jevnlig 
☺ Skikarusellen  har blitt gjennomført ukentlig – med mindre det ikke har vært for kaldt. Det 
har vært bra oppslutning om tilbudet ☺  
 
Oppfølging: Skigruppa bes sørge for registrering av ski- og turgåere til grillhytta for i år og frem 
til saltkjøttfesten, hvor vi premierer de flittigste trimmerne. Bertha følger opp.  
 
Barneidrett: 
Ukentlig har det også vært barneidrett i gymsalen på skolen/grendehuset med god deltakelse 
også her (8-9). Nå sist også med gjesteinstruktør Sofie ☺  
 
Info fra sykkelgruppa: 
Basistrening for ungdom: 
Etter initiativ fra kommunen søkte vi fylkeskommunen om finansiering til basistrening for 
ungdom mellom 13-19 år i Tana. Dette er er felles tiltak med Tana fysikalske, og Ole Henrik 
Somby er instruktør. Treningen var før jul 3 ganger i uka, men nå fra nyåret satser vi på 1 
trening i uka; onsdager kl. 15.15. Vi fortsetter med tilbudet i 2013 under forutseting av at 
finansiering er på plass. Tilskuddet fra fylkeskommunene er ikke innbetalt på vår konto, Duttá 
følger opp.  
 
Offroadrundløype og downhilltrasé i Tana bru: 
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Sykkelgruppa har søkt om kr 139.000 i spillemidler til å lage en offroadrundløype og 
downhilltrasé i Tana bru. Kostnadsoverslaget er på kr 279.250. Dugnadsinnsatsen er beregnet 
til kr. 105.000 og egenandel for klubben er på kr. 15.000. Søknaden er forløpig ikke godkjent 
av fylkeskommunen, men vi har fått utvidet frist til 1. mars i år. Duttá i samarbeid med 
sykkelgruppa og Ole Henrik følger opp. 
 
Marianne Balto, som er vår kandidat til sykkelregion NordNorge, er påmeldt til cykleforbundets 
fellesmøte for regionene 9. februar 2013 i Gardermoen. Det har foreløpig ikke lyktes å 
avholde årsmøte/avviklingsmøte i Finnmark sykkelkrets, siste info er at årsmøtet er berammet 
til 2. mars 2013 i Karasjok.  
 
Karasjok sykkelklubb har gitt beskjed om at de ikke kan delta som medarrangør av Polaris 

Grand Prix i år. Sykkelgruppa vil innkalle til nytt sykkel-medlemsmøte om kort tid for bl.a å 
diskutere gjennomføring av våre egne ritt i år.  
 
Ny bestilling av sykkelklær og løpeskjorte er sendt inn. Det er bestilt klær til lager og videresalg 
i kommende år for kr. 45.000 som klubben må legge ut for. Dette i tillegg til det de enkelte 
har bestilt selv.  
 
Sykkel-terminlisten på nett (oversikt over de mest aktuelle sykkelrittene for våre ryttere) vil 
innen kort tid bli oppdatert for årets sesong. Vi regner med å begynne rittdeltakelsen ganske 
raskt etter Slovenia-treningssamlingen, antagelig allerede 18.-19.mai i Luostu. 
 
Medlemsregisterring:  
Pr 31.12.12 har vi 102 betalende medlemmer (inkl. alle i familiemedlemssak), mot 76 i 2011. 
Vi sender ut innbetaling av 2013 medlemskontingent rett etter årsmøtet 21. februar 2013. Pr 
idag er det registert 140 medlemmer i medlemsarkivet i klubben-online.  
 
Økonomi/regnskap:   
Foreløpig regnskap for 2012 er utarbeidet og viser omsetning på kr. 352.000 og kostnader på 
kr 301.000. Vi har pr idag kr. 92.000 på brukskonto og kr 102.000 på høyrentekonto.  
 
Sak Sak Sak Sak 02/13 Årsmøtet 21. Februar 2013 kl. 19 02/13 Årsmøtet 21. Februar 2013 kl. 19 02/13 Årsmøtet 21. Februar 2013 kl. 19 02/13 Årsmøtet 21. Februar 2013 kl. 19 ----    ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Årsmøtet er annonsert i Ságat og på facebook. Info med saksliste er lagt ut på vårt nettsted 16. 
januar 2013 med frist om å melde inn saker innen 7. februar 2013.  
 
Styret behandler årsmøtesakene 14. februar 2013 og legger da disse ut på nettsiden.  
 
 
 
Referent: Duttá 
 

 
 


