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Styremøte 06.01.2020 kl. 19.00 – 20.25 
Tilstede:  
Monica Balto Anti, Leif Erik Varsi, Leif Varsi (vara) og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Ole Henrik Somby og Odd Erik Solbakk.  

Saksliste:  

Sak 01/20  Orienteringer  
Sak 02/20 Treninger og aktiviteter  
Sak 03/20 Tilskudd til skiløypekjøring og drift av lysløype – uttalelse til fordelings- 

kriterier 
Sak 04/20  Velge representanter til NCF Nord regionting 12. februar 2020 og NCF  

forbundsting på Sola i 7.-8. mars 2020  
Sak 05/20 Årsmøtesak: Organisasjonsplan (handlingsplan) 2020  
Sak 06/20 Årsmøtesak: Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpark (BMX-banen i Tanabru)  
Sak 07/20  Lotteri – trekning  
 
Sak 01/20 Orienteringer     
Økonomi:  
Vi har ca. kr. 260.000 på brukskonto og kr 107.000 på sparekonto. Styret foreslår at det 
opprettes et fond til investeringer i breddeidrett i kommende år, bl.a til sykkelparken. Erke 
følger opp.  
 
Monica og PT har avtalt møte med SNN 9. januar om ny samarbeidsavtale.  
 
Medlemsstatus: 
Vi har 252 betalende medlemmer pr. 31. desember 2020 J  
 
Sak 02/20 Treninger og aktiviteter  
Skiløyper kjøres jevnlig i Sirbmá – etter snøforholdene, nå også til grillhytta i Suttesádjatjávrrit. 
 
Spinninga i Sirbmá er i gang etter jul fra 7. januar; tirsdager og torsdager kl. 19. Spinnings-
treningssamling ble arrangert nyttårshelgen, 28., 29. og 31. desember på Tana fysikalske i 
Tanabru;10 personer deltok 1-3 økter.  
 
Barneidrett/skikarusell settes i gang fra tirsdag 7. januar kl. 17.30 og barneidretten i gymsalen 
på Tana fysikalske igangsettes fra tirsdag 14. januar kl. 17. Skitreninger i Tana bru er i gang 
fra desember 2019, og fortsetter på nyåret. Arrangeres i samarbeid med Deanu searat.  
 
Styrketreningsrommet: Vi har tatt service på tredemølla. Leif Erik bestiller påfyll av silikon. 
Gjenstår service på spinningssyklene.  
 
Folkebad: Oppstart etter jul; onsdag 8. januar kl. 18.  
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Andre aktiviteter:  
Nissemarsj med grøt ble arrangert 1. søndag i advent 8. desember 2019 i samarbeid med Sirma 
bygdelag. Status:	Gjennomført.   
	
 
Sak 03/20 Tilskudd til skiløypekjøring og drift av lysløyper – uttalelse til 
fordelingskriteriene  
Kommunen har avsatt kr. 100.000 til idrettslag som kjører skiløyper/drifter lysløyper, og Tana 
idrettsråd har foreslått følgende kriterier som er sendt til idrettslag til uttalelse:  
 
1. Søknadsbasert tilskuddsordning til idrettslag tilsluttet NIF og skiforbundet og/eller 

skiskytterforbundet (betalt kontingent) som har lysløypeanlegg og kjører skiløyper.  
 

2. Tilskuddet foreslår fordelt etter følgende kriterier:  
- 35% i grunntilskudd til alle som oppfyller vilkårene i pkt. 1. 
- 25% basert på godkjent årsregnskap til driftskostnader for lysløype (strøm, drivstoff, 
service og vedlikehold), inntil kr. 5.000 i tilskudd 
- 40% fordeles etter aktivitet/bruk av anlegget (særegne forhold), som at idrettslaget har 
anlegg godkjent for nasjonale mesterskap og har regionale/lokale ski-/skiskytter-
arrangementer (renn/stevner).  

 
Vedtak: Sirbmá-Sirma IL har ingen merknader til idrettsrådets forslag til fordeling av tilskudd 
til skiløypekjøring og drift av lysløyper. Det er bra at det legges opp til at alle idrettslag som 
oppfyller kriteriene sikres noe tilskudd, og samtidig er det rettferdig at de lagene som har renn 
og stevner får mer i tilskudd.  
 
 
Sak 04/20 Velge representanter til NCF Nord regionting 12. februar 2020 og NCF  
forbundsting på Sola i 7.-8. mars 2020  
 
Vedtak: Per Torleiv Ravna, Martine A. Joks og Ole Henrik Somby representerer Sirma IL på 
NCF regionting 12. februar 2020. Synnøve Solbakk og Ole Henrik Somby representerer 
Sirma på NCF forbundsting på Sola 7.-8. mars 2020, med Per Torleiv Ravna som 
vara/reserve.  
 
 
Sak 05/20 Årsmøtesak: Organisasjonsplan (handlingsplan) 2020   
Forslag til årsmøtet:  
1. Styret, jf. vedtektene § 15, 10 a) og b).  

Foruten valg av leder og nestleder konstituerer styret seg selv.  
Styrets oppgaver fremgår av vedtektene § 18. I tillegg prioriteres disse bredde- og 
folkehelsetiltak i 2020:  
• Prosjektansvar for oppgradering av BMX-banen i Tanabru til pump-track i samarbeid 

med sykkel- og triatlongruppa.  
• Organisere øvrig aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave) - 

barneidrett, og gjerne i samarbeid med andre idrettslag eller foreninger. 
• Initiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá 

gilisearvi/bygdelaget som søppelrydding, saltkjøttaften, St.Hans feiring mv.  
• Organisere lotteri.  
• Følge opp gruppene, og aktive ifht lisenser (ski/langrenn). 
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2. Anleggsgruppe Sirbmá bestående av 3 medlemmer som velges av årsmøtet.  

Oppgaver:  
• Vedlikehold av gressbanen og bua/lageret, og styrketreningsrommet. 
• Organisere oppføring av gapahuk og rydding av skog ved løypetraseene. 
• Organisere skiløypekjøring i Sirbmá. 
• Holde oversikt over lagets anleggsmidler, inventar og utstyr.  
• Registering og premiering av trimkasse-trimmere på sommeren og vinteren.  
 

3. Friidrettsgruppe bestående av 3 medlemmer som velges av årsmøtet.  
Oppgaver:  
• Organisere og gjennomføre løpekarusell (oppstart12. mai), gjerne i samarbeid med 

andre idrettslag i regionen.  
• Organisere og gjennomføre vårløp (lørdag 16. mai) og Barfrostmila (7. november). 
• Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimmarsj til Rástegáisá (18. juli). 
• Følge opp klubbens aktive, også evt. lisens.  
 

4. Sykkel- og triatlongruppe bestående av 3 medlemmer som velges av årsmøtet.  
Oppgaver:  
• Koordinere og organisere treninger, treningssamlinger og deltakelse i ritt. 
• Organisere og arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge. 
• Arrangere sykkelarrangementet Polaris Grand Prix (13.-14. juni). 
• Koordinere Barents Cycling Cup (BCC) i samarbeid med sykkelklubber i Russland og 

Finland. 
• Følge opp klubbens aktive syklister og triatlondeltakere, også lisens.  
• Gjennomføre folkebad hver onsdag, herunder organisere frivillige og i samarbeid med 

styret holde kontakt med kommunen og svømmeklubben. 
 

5. Skigruppe bestående av 3 medlemmer som velges av årsmøtet.  
Oppgaver:  

• Arrangere skilek/skitreninger samt initiere og arrangere andre skiaktiviteter.  
• Følge opp klubbens skiløpere, også lisens.  
 
 
Sak 06/20 Årsmøtesak: Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelparke    
BMX-banen i Tana bru ble lagd i 2014-2015, og er et kommunalt idrettsanlegg. Kommunen 
har tilbudt oss å leie anlegget i 30 år. Det er gjennomført et forprosjekt mht utbedring og 
utviding av anlegget av Rekkje as med en total kostnadsramme på 1,4 mill. kr. 
Oppgraderingen av BMX-banen til en sykkelpark med pumptrack, hoppelinje og rockgarden 
– tilpasset ulike ferdighetsnivåer.  
 
Forslag til årsmøte: Sirbmá-Sirma IL inngår en avtale med Deanu gielda-Tana kommune på 
langtidsleie av nåværende BMX-bane i Tanabru. Klubben oppgraderer banen til sykkelparken   
med nytt underlagt og nye elementer (pumptrack, hoppelinje, rockgarden) tilpasset ulike 
ferdighetsnivåer som fortrinnsvis skal brukes til egen-aktivitet (ikke-organisert).  
 
 
Sak 07/20 Lotteri 2019– trekning  
Trekning av premiene: 
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1. premie: Gavekort Intersport Tana: Nelly Joks, Hillagurra (loddnr. 0252). 
2. premie: Frisport Lavvo 9-11: Hanne Johnsen, Austertana (loddnr. 0264). 
3. premie: Sovepose Mammut kompakt: Frans Wittusen, Oslo (loddnr. 0998). 
4. premie: Exped synmat HL liggeunderlag: Magne Andersen, Tanabru (loddnr. 0348). 
5. premie: Fjellduken original: Tove Anthi, Vadsø (loddnr. 0295) 
6. premie: Osprey Hike 18 ryggsekk: Jill-Anne Aslaksen (loddnr. 0663) 
 
Premiene hentes på Intersport-Tana.  
 
Vinnerne kontaktes personlig og trekningsresultatet legges ut på vår facebookgruppe og 
hjemmeside. Erke sender annonse til Ságat.  
 
 
	


