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Styremøte 6. April 2017 kl. 20 – 21 

Fremmøtte:  
Monica Balto Anti, Odd Erik Solbakk, Sofie Guttorm (varamedlem) og Synnøve Solbakk 
(Duttá). 

Forfall: Britt Hjørdis Somby, Leif Erik Varsi 

Saksliste:  

Sak 02/17 Orienteringer 
Sak 03/17 Oppfølging av årsmøtesaker  
Sak 04/16  Deltakelse i div. ting, årsmøter 
 
   
Sak 02/17 Orienteringer      
Økonomi: 

Vi har ca. kr 40.000 på brukskonto og kr 105.000 på sparekonto. Sponsorbidrag faktures i 
mai, og utgjør ca. 170.000. Dette er siste året med disse sponsoravtalene, styret ber 
sykkelgruppa igangsette prosess med sikte på nye avtaler fom. neste år.  
 
Monica har søkt om kr. 25.000 til aktiviteter til tilflyttere, og søker også om tilskudd/bidrag 
fra Elkem – som tidligere år.  
 
Duttá søker Barentssekretariaet om tilskudd til årets BCC-cup og tospråklighetstilskudd fra 
kommunen (innen 1. mai) til Bođusstoahkan, med fokus på terminologi innsamling og 
utvikling samt skilting/synliggjøring av språk, f.eks 3-5 bannere m/aktuelle termer i samiske 
farger.  
 
Duttá følger opp momskomp og idrettsreg. innen 30. april i år. Hittil har 129 medlemmer 
betalt for medlemsskap i år.  
 
Treninger:  
Skiløyper kjøres jevnlig – takk til Tor Asle ☺  
 
Crossfit treningene for damer onsdager kl. 19 – bra oppslutning, opptil 12 deltakere. 
Styrketreningsrommet er mye i bruk.  
 
Sykkelgruppa drar på sin årlige landeveistreningssamling med ungdommene 10.-17. april, og 
i år blir det på Mallorca.  
 
Sykkelgruppa og friidrettsgruppa har i fellesskap planlagt aktiviteter – med fokus på barn og 
unge - for våren frem til slutten av juni, se eget referat.  
 
Sak 03/17  Oppfølging av årsmøtet  

Duttá oversendes årsmelding til samarbeidsparter/sponsorer og andre bidragsytere. 
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Monica følge opp utmelding fotballforbundet (årsmøtesak 06/17).    
 
Organisasjonsplan 2017 – styrets oppgaver:  

- Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa i Sirbmá: Lyspuktene (ca 10) rundt 
skoleområdet og lyskasteren prioriteres rehabilitert, dvs. strøm i lysene og investering i ny 
digital timer. Ansvarlig for oppfølging: Britt Hjørdis. Merknad: I første omgang med 
innhenting av tilbud fra Elektrolinje.  
- Organisere øvrig aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave), og 
gjerne i samarbeid med andre idrettslag som Deanu searat. Ansv.: Duttá. Merknad: 
Igangsatt.  
- Organisere og gjennomføre laksegrilling på Langnesmarkedet lørdag 15. juli. Ansv. 
Monica. Merknad: Melde inn arr. og spørre allerede nå om Frivillighetssentralen har frivillige 
til vår kafé og laksegrilling.  
- Organisere lotteri. Ansv.: Erke: Merknad: Innhente tilbud på premier, melde inn lotteriet, 
trykke loddbøker. Salgsperiode fra juni og til 1. desember. 
- Intiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá 
gilisearvi/bygdelaget, f.eks Saltkjøttfest, St.Hans fering. Ansv. Monica. Merknad: Initiere 
felles St.Hans feiring.  
 
 
Sak 04/17  Deltakelse i div. ting, årsmøter 

Vi har foreløpig ikke mottatt invitasjoner, men Monica utpekes til å delta på Friidrettsting i 
Finnmark og Sofie på SVL-N årsmøte - om tidspunktet passer.  
 


