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Styremøte 06.01.2019 kl. 18.00 – 19.00 
Tilstede:  
Monica Balto Anti, Leif Varsi (vara) og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Ole Henrik Somby, Odd Erik Solbakk og Leif Erik Varsi.  

Saksliste:  

Sak 01/19  Orienteringer  
Sak 02/19 Treninger og aktiviteter  
Sak 03/19 GDPR – policy og personvernerklæring  
Sak 04/19 Prosjektering av BMX-banen 
Sak 05/19  Forberedelser til årsmøtet  
Sak 06/19  Lotteri – trekning  
 
 
Sak 01/19 Orienteringer     
Økonomi:  
Vi har over kr 200.000 på brukskonto og kr 107.000 på sparekonto.  
 
Det er anbefalt idrettslag å ha underslagsforsikring. Leder ordner en slik hos SpareBank1 Nord-
Norge før årsmøtet.   
 
Medlemsstatus: 
Vi har 230 betalende medlemmer pr. 31. desember 2019 J  
 
 
Sak 02/19 Treninger og aktiviteter  
Skiløyper kjøres jevnlig i Sirbmá – etter snøforholdene, nå sist uke også til grillhytta i 
Suttesádjatjávrrit. 
 
Spinninga i Sirbmá er i gang etter jul fra 2. januar; tirsdager og torsdager kl. 19. Spinnings-
treningssamling ble arrangert nyttårshelgen, 29. desember til 2. januar, på Tana fysikalske i 
Tanabru;12 personer deltok 1 - 4 økter.  
 
Barneidrett settes i gang i uke 2 etter jul; torsdager kl. 18 på grendehuset i Sirbmá.  
 
Skigruppa planlegger oppstart av skikarusell tirsdager kl. 18 i Sirbmá, og planlegger også å 
gjennomføre flere ski-aktiviteter utover vinteren.  
 
Styrketreningsrommet er flittig i bruk. Stakemaskinen er kommet, og vil bli montert i disse 
dager.  
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Folkebad: Vi har inngått ny kontrakt med kommunen om drift av folkebadet frem til 
sommeren. Vi har pr i dag 33 frivillige som rullerer som badevakter, assistenter og 
billettselgere.  
 
Andre aktiviteter:  
Nissemarsj med grøt ble arrangert 1. søndag i advent 1. desember 2018 i samarbeid med Sirma 
bygdelag. Det var godt oppmøte med 18 barn og godt oppmøte av foresatte og besteforeldre 
 
Det har vært kontakt med Deanu searat og avholdt møte med IL Forsøk 11. desember med 
skitrening i Tanabru-området som tema. Forsøk tar sikte på å arrangere skikarusell og 
igangsette skitrening på nyåret i eget regi. 	
	
 
Sak 03/19 GDPR – policy og personvernerklæring  
Arbeidet med innarbeiding av GDPR iht. NIFs mal igangsettes og skal være klar innen 
årsmøtet   
 
 
Sak 04/19 Prosjektering av BMX-banen  
Sykkelgruppa har innhentet tilbud på prosjektering av BMX-banen fra Rekkje as, som har 
levert et tilbud på kr. 25.000 + mva.  
 
Vedtak:  
Styret aksepterer Rekkjes tilbud av 7. desember 2018 på kr. 25.000+mva til prosjektering av 
BMX-banen i Tanabru, og ber sykkelgruppa følge opp.  
 
 
Sak 05/19 Årsmøtet - forberedelser  
Årsmøtet berammes til torsdag 21. februar 2019 kl. 19 på grendehuset i Sirbmá.  
 
Årsmøtet annonseres i Ságat, på nettsiden og facebook iht. vedtektene; dvs. innen 21. januar 
med kunngjøring av frist for å melde inn saker; innen 7. februar. Årsmøtesakene legges ut på 
nettsiden innen 14. februar.   
 
Blant deltakerne trekkes en Sirbmá-skidress evt. sykkelklær til samme pris.  
 
 
Sak 06/19 Lotteri 2018 – trekning  
Trekning av premiene: 
1. premie: Norrøna Dovre jaktdress G-TEX: Marthe Sende Hansen, Tanabru (loddnr. 0227). 
2. premie: Fjelldunken Hunter: Carl-Eirik Johnsen, Røyken (loddnr. 0787). 
3. premie: Pariser varepulk m/drag og sele: Ann-Iren Dervo, Vadsø (loddnr. 0266). 
4. premie: Mammut Nova fjellski: Teresa Gamst, Máskejohka (loddnr. 0528). 
 
Premiene hentes på Intersport-Tana.  
 
Vinnerne kontaktes personlig og trekningsresultatet legges ut på vår facebookgruppe og 
hjemmeside 
 
 
	


