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Styremøte 06.11.12 kl. 20.15 – 21.15  

Fremmøtte:  
Piera Holm, Erke Solbakk, Ebba Joks (vara) og Synnøve Solbakk (Duttá). 

Forfall: Bertha Holm og Roald Hansen.  

Saksliste:  

Sak 36/12  Orienteringssaker 
Sak 37/12 Sirpmá-márka - Saltkjøttaften 
Sak 38/12 Lotteriet - trekning 
Sak 39/12 Løypekjøring og skikarusell for barn 
Sak 40/12  Aktiviteter/planer fremover 
 
Sak 36/12 Orienteringssaker        
Idrettsskole for barn i Sirma tirsdager: 

Monica Balto har tatt initiativ og arrangerer idrettsskole for barn i alderen 2-15 år i to puljer 
kl. 17.20 – 18.30: Barnehage- og småskolebarn 
kl. 18.30 – 19.30: De eldste barna, opptil 15 år.  
Meget bra tiltak ☺  
 
Spinning i Sirma: 

Arild Måsø er igang med spinninga; to ganger i uka; tirsdager kl. 19.30 og torsdager kl. 19. 
Bra oppmøte hittil ☺  
 
Offroad-rundløypa i Tana bru: 

Sirma IL har fått første godkjenning av kommunen om etablering av offroadrundløype i 
nærheten av lysløypa og downhilltrasé i slalombakken som nærmiljøanlegg i Tana bru. Nå 
holder vi på med å utarbeide forhåndsgodkjenningssøknaden til fylkeskommunen. Deretter vil 
det bli søkt om tippemidler til å etablere anleggene.  
 
Basistrening for ungdom: 

Sirma IL har fått innvilget kr. 45.00,- i FYSAK-midler til gjennomføring av basistrening for 
ungdom i Tana. Prosjektleder og trener er Ole Henrik Somby. Tilbudet er 1 time 3 ganger i 
uka med oppstart onsdag 7. november kl. 16 og er i gymsalen i Tana fysikalske og i hallen. 
Møte for lagledere og andre interesserte onsdag 7. Nobember kl. 20 på Tana fysikalske i Tana 
bru. Mer og oppdatert info legges ut på nett/fb.  
 
Styret oppfordrer spesielt våre medlemmer og ungdommer i Sirma og Øvre Tana om å delta. 
Bruk transportordningen som er etablert av kommunen og fylkeskommunen for å komme seg 
til og fra treningene.  
 
Økonomi/regnskap:   

• Vi har kr 93.000 på brukskonto. I tillegg er det søkt om driftstilskudd fra kommunen og 
det er sendt inn regnskap og rapport til Barentssekretariatet for bevilgningn på kr 23.000 
til yngre rytteres deltakelse i sykkelritt i Barentsregionen i år. Vi regner med at tilskuddet 
utbetales om kort tid.   
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• Vi sliter med klubben-online/Min-idrett innlogging og har dermed ikke fått tilgang til 
medlemregistret og har heller ikke fått sendt ut påminning om innbetaling av 
medlemsskap. Oppfølging: Erke prøver igjen å komme seg inn i systemet, slik at vi i god 
tid før årsskiftet får sendt ut påminning om betaling for i år. 

 
Ung jobb 2012:  
Piera følger opp timeliste og utbetaling av lønn til Piera Jovnna og Erke følger opp ovenfor 
kommunen med utbetaling av tilskuddet.   
 
Sak 37/12 Sirpmá-márka – Saltkjøttaften  
Se sak 09/12 og 32/12. Vi har ikke oppnådd kontakt med bygdelaget, så da påtar vi oss hele 
arrangementet alene. Siden det er såpass kort tid til arrangementet, prioriterer vi i første 
omgang kveldsprogrammet (saltkjøttaften). Om mulig arrangeres lynkurs i swingdans før 
festen. Om det er interesse for det og mulig å gjennomføre kan vi også ha et dagsprogram for 
barn og unge med fokus på trening og treningslek (se sak 32/12).  
  
Vedtak:  
Sirma IL arrangerer Sirpmá-márka – Saltkjøttaften lørdag 24. november 2012, Sirma 
grendehus. Monica Balto har sagt seg villig til å planlegge og koordinere arrangementet i 
samarbeid med Piera og andre (Per Ove?). Arrangementet orienteres om på fb og det 
opprettes også som eget arr.  
 
Sak 38/12 Lotteriet 
Loddsalg-perioden varer ut november 2012. Påminning om loddsalget er satt ut på SIL's 
facebook-side. Piera organiserer loddsalg i Sirma (fra hus-til-hus). Det blir loddsalg på 
Sirpmá-márka – Saltkjøttaften lørdag 24. november.  
 
Vedtak: 
Trekning av lotteriet skjer 2. desember 2012 av styret.  
 
Sak 39/12 Aktiviteter fremover 
Følgende aktiviterer planlegges fremover (tentativ plan):  
• Sykkel-medlemsmøte onsdag 21. november 2012 kl. 19.30 i Tana bru 
• Sirpmá-márka / Saltkjøttaften lørdag 24. november 2012 (fastsatt) 
• Akitivitetshelg for medlemmer/hele familien i Saariselka på nyåret (mottatt tilbud på 4 

leilighter med plass til 6 personer i hver - 25.-27. januar 2013) 
• Årsmøte i Finnmarks sykkelkrets lørdag 9. februar 2013 i Vest-Finnmark (tentativ, ikke 

mottatt innkalling) 
• Årsmøte i løpet av februar 2013 i Sirma (f.eks 14. februar 2013)  
• Sykkeltreningssamling i Slovenia for aktive syklister første uka i mai 2013 
 
 
Referent: Duttá 
 


