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Styremøte 07.05.13 kl. 19.30 – 21.00 

Fremmøtte:  

Monica Balto, Erke Solbakk, Synnøve Solbakk (Duttá) og Ole Henrik Somby (1.vara). 

Forfall: Piera Holm, Leif Erik Varsi,  

Saksliste:  

Sak 18/13 Lotteri 2013 
Sak 19/13  SVL-Ns årsmøte 1. – 2- juni i Tromsø – valg av delegater og melde inn saker 
Sak 20/13 Vedlikehold av skiløypetraséen 
Sak 21/13 Sommerjobb – Ungjobb 2013 
Sak 22/13 Søknad om nydyrking – Per A. Holm – Under gnr 7 bnr 1 Sirma - Høring 
Sak 23/13 Orienteringssaker 
  
Sak 18/13 Lotteri  

Vi har mottatt tilbud fra AE Tapio, Eik, Tana bru service og Gsport Tana.  
 
Monica erklærte seg inhabil og forlot møtet mens sak 18/13 ble behandlet.  
 
Vedtak:  

Beregnet omsetning kr 100.000. Premieverdi ca. 25%; kr. 25.000. Pris pr lodd: kr 50.  
 
Følgende premier velges*:  
1. Grillplass, fra Eik 
2. Pakk-kjelke, fra Tana bru service 
3. Bålpanne, fra AE Tapio 
4. Vinter/ekstrem-sovepose, fra G-sport 
5. Tilleggspremie fra Eik  
*om det kommer inn flere tilbud innen fristen, behandles tilbudene på nytt. Hvis ikke, så gjelder ovennevnte.  
 
Erke forhandler med premieleverandører, sørger for trykking av loddbøker, innmelding til 
Lotteritilsynet m.v. Planlagt salgpremier er juni – november.  
 
Sak 19/13 SVL-Ns årsmøte 1.-2. Juni 2013 i Tromsø – valg av delegater og melde inn 
saker 

Vi kan sende inntil 3 delegater til årsmøtet.  
 
Vedtak: 

Ole Henrik Somby og om mulig en til representerer laget i SVL-Ns årsmøte. Vi melder inn 
tidligere oversendte sak om sykling som gren i SVL som årsmøtesak.  
 
Sak 20/13 Vedlikehold av skiløypetraséen   

Det er behov for vedlikeholde skiløypetraséen opp til grillhytta. Egen dugnad avtales i fbm. 
fotballbua-dugnaden lørdag 25. mai. Erke følger opp.  

 
Sak 21/13 Sommerjobb - Ung-jobb 2013 
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Vedtak:  

Monica sjekker om kommunen utlyser ungjobb-midler i år også, og utlyser sommerjobb på 
vår fb-gruppe. Arbeidsoppgaver koordineres med anleggsgruppa v/Per Ove.  
 
Sak 22/13 Søknad om nydyrking – Per A. Holm – Under gnr 7 bnr 1 Sirma - Høring 
Vedtak: 

Sirma IL har ingen merknader til oversendte søknad så fremt den ikke kommer i konflikt med 
skiløypa opp til grillhytta. 
 
Sak 23/13 Annet/Orienteringssaker 

Medlemsskap: Pr 1. mai er det betalt medlemsskap for 103 medlemmer. Påminning om 
betaling med ettersending til nye medlemmer sendes ut i slutten av mai.  
 
Grendehuset, lagring m.v: Vi får leie 2 nye skap til lagring av utstyr i kjelleren på grendehuset. 
Lydanlegget er fremdeles ikke i orden. Monica følger opp og kjøper også inn Nintento wii-
spill.  
 
Økonomi: Pr idag totalt kr. 160.000 på konto. Sykkelklær-regningen betales, og det er kommet 
inn kr. 45.000 av 75.000 for sykkelklærne. PT og Erke følger opp utestående. Lagets gamle 
Yamaha-scooter er solgt. 
 
Det er sendt søknad om støtte til disse: 

- Barentssekretariatet, kr. 42.000 til koordinering og deltakelse i BCC-ritt. Innvilget kr. 
40.000. 

- Deanu gielda, kr. 50.000 til drift av laget og anlegg samt gjennomføring av årets 
Polaris Grand Pix og Rástegáisá-tur. 

- Ffk, FeFo, Gjensidige-stiftelsen, kr. 192.000 til merking av 7 sykkelstier i Tana  
- Ffk, FeFo, Gjensidige-stiftelsen, kr. 63.000 til oppgradering av tursti fra Leavajohka 

til Rástegáisá  
- Finnmark sykkelkrets, kr. 20.000 til Polaris Grand Prix og innkjøp av premier til årets 

sammenlagt BCC-vinnere. 
- Ishavskraft, kr. 10.000 til utvikling av våre unge syklister gjennom deltakelse i ritt og 

treningssamlinger. 
 
Tana idrettsrådets årsmøte 25. April 2013:  

Ca 10 deltakere; 1 repr fra de fleste idrettslagene i Tana, inkl. Duttá fra SirpmáVS/SirmaIL. 
Det ble enighet om å igangsette et felles variert-aktivitets-prosjekt for barn. Nyvalgt idrettsråd 
fikk i oppgave å innkalle til nytt møte før sommerferien. Gry Hege Lille valgt som ny leder i 
idrettsrådet, Eller Kristina Saba som nestleder, Kurt Saua, Karl G. Myrli og Liz Utsi som 
styremedlemmer. 
 
Sykkelarrangement m.v: 

Treningssamling i Slovenia 27.april – 5. mai ble gjennomført med 10 aktive syklister. Meget 
vellykket samling – se bilder på vår åpne fb-liker-side. Klubben har betalt reise og opphold 
for 4 ungdommer (se sak 45/12), mens de voskne har betalt for reise og opphold selv. I tillegg 
er sykkeltreningene i gang: mandager og onsdager kl. 18, fremmøte på Tana fysikalske, Tana 
bru. Første ritt er 25.-26. mai i Luostu, Finland. 
Polaris grand prix (vårt eget sykkelritt) arrangeres 22.-23. Juni i Sirma. Lørdag 22. juni tempo. 
Søndag 23. juni fellesstart med start og mål i Sirma. Dette er et Barents cup ritt med 
deltakelse fra Finland og Russland. Monica bestiller idrettsfrukt til arrangementet og 
sykkelgruppa/Duttá sjekker om vi får sponsa anna mat til arr. Sykkelgruppa koordinerer arr.  
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Tilhenger og sykkeltelt: Tilhenger er bestilt fra Tana bru service og den skal etterhvert designes 
med logo og sponsorer. I tillegg kjøpes inn et enkelt telt med lagets logo som brukes på 
sykkelritt og andre arrangement. Ole Henrik og Stein Joks følger opp.  
 
Vedlikehold av fotballbua – dugnad lørdag 25. mai:  

Monica koordinerer, informerer på fb og påbegynner arbeidet med å lage en inventar- og 
utstyrsliste.  
 
Brønnøysundregisteret:  

Monica følger opp ovenfor Brønnøysundregisteret slik at våre fullmakter og tillatelser er i 
orden.  


