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Styremøte 07.06.12 kl. 20.00 – 21.15  

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

Forfall: Bertha Holm og Roald Hansen.  

Saksliste:  

Sak 21/12  Orienteringssaker 
Sak 22/12 Rástegáisátur 15. juli 2012  
Sak 23/12 Langnesmarkedet 14. juli 2012 
Sak 24/12 Lotteri 2012 
 
 
Sak 21/12 Orienteringssaker og oppfølging fra forrige møte 
Fotballbanen i Sirma –vedlikehold: 
15 store og småe deltok på dugnaden på gressbanen 02.06.12 ☺  
Styret har søkt om ungjobb-tilskudd fra kommunen til å engasjere 1-2 ungdommer til å 
vedlikeholde (klippe gress) på banen og jobbe med SILs andre arrangement i sommer. Per 
Ove organiserer gressklippingen av fotballbanen i sommer og setter opp en dugnadsliste. 
 
Medlemstall/registrering:  

Se sak 16/12 fra forrige styremøte. Medlemsregistrering i Klubben online og utsending av 
purring på medlemsskap følges opp av Erke. PT kan veilede.   
 
Økonomi./regnskap:   

Barentssekretariatet har 26.03.12 utbetalt tilskuddet på kr. 40.000 til BGP/BCC på sykkel 
2011.  
 
Medlemsmøte 31.05.12 i Sirma – tema: Idrettens betydning i lokalsamfunnnen: 

5 deltok: Bertha, Piera, Áike Selfors, Roald og Duttá. Finnmark idrettskrets holdt innlegg, og 
de har beregnet at Sirma IL bidrar med kr 580.000 kroner i frivillig innsats/verdiskapning og 
totalt bidrar idretten med kr 12,2 millioner i Tana. Dette var en positiv bekreftelse på at 
frivilligheten har stor samfunnsøkonomisk betydning.  
 
Polar Grand Prix 23.-24. Juni 2012:  

• Piera tar ansvaret for å organisere kafe søndag 24. Juni fra kl. 13 i målområdet ved 
grendehuset/skolen. Han ordner også tillatelse/leie av grendehuset til garderober. Vi får 
tilsendt sponsorpakke (vaffelrøre m.v) fra forsvaret til rittet.   

• I tillegg trengs frivillige til målområdet; 2 i krysset inntil grendehuset (v/Øyfrid) og 2 ved 
målpassering fra kl. 14-17.  

 
Samarbeidsmøte med Sirma bygdelag, reinbeitedistriktet og Finnmarksløpet om ny løypetrasé m.v. 
14.06.12 kl. 19 i Sirma:  
Bertha og Piera deltar.   
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Trimkasse – premiering for 2011/12: 

Trimkassepremieringen utsettes til neste medlemsmøte/tilstelning, f.eks i forbindelse med 
Sirma-dagen til høsten/vinteren.  
 
Tana-sommer 2012: 

Piera fyller ut skjemaet om idrettslagets planlagte aktiviteter i sommer og sender til Tana 
kommune ved Britt Hjørdis Somby-Solaas. 
 
 

Sak 22/12 Rástegáisátur 15. Juli  
Vedtak: 

Sirma IL arrangerer tur til Rástegáisá også i år i fbm.Tanamarkedet; søndag 15.07.12.  
 
Vi prøver å få noen til å stille som guide.  
 
Sak 23/12 Langnesmarkedet 14. Juli  
Vedtak: 

Sirma IL vil ha kafe og laksegrilling på årets Langnesmarkdet.  
 
Allerede avklart eller til oppfølging:  
 
• Styret arbeider i fellesskap med å få frivillige til å jobbe med og på Langnesmarkede,  
• Duttá lager oversikt over oppgaver og frivillige.  
• Piera ordner laks til grillingen (kjøper og skjærer opp).  
• Erke organisere opprigging i Langnes kvelden før.  
• Vi prøver å få noen til å påta seg å organisere kafedriften samt innkjøp. 
• Eventuelle ungdom(mer) på sommerjobb får i oppgave å lage bassemuorra/laksespidd og 

anna forberedelse som pakking og opprigging i Langnes dagen før, grilling/kafejobb selve 
dagen og opprydding etterpå.  

 
Sak 24/12 Lotteri 2012  
Se sak 18/12. Erke orienterte om følgende oppfølging:  
 
Premier i hht utmarksprofil er valgt ut til en samlet verdi på ca. 25.000:  
1. Agregat Booster/Honda  kr. 11.000,- 
2. 10 kubikk bjørkeved kr. 10.000,- 
3. Samisk ullsjal  kr.  1.500,- 
4.-5. 5 kg kongekrabbe  kr.  1.500,- (á kr. 750,-) 
6.-7. 5 kg filetert fjellfisk kr.  1.300,- (á kr. 650-) 
Samlet verdi   kr.25.300,- 
 
Trykkeriservice har levert tilbud på trykking av 40 loddblokker á50 lodd (á 50,-) på kr. 2.800.  
 
Vedtak: 

Erke følger opp ovenfor trykkeriet, Lotteritilsynet m.fl. Trekning settes til 01.12.12. 
 
Referent: Duttá


