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Styremøte 8. mars 2016 kl.18.10 – 19.10 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Britt Hjørdis Somby, Synnøve Solbakk, Jovnna Ánde Balto Henriksen og 
Jaana Walle. 

Forfall: Odd Erik Solbakk, Leif Erik Varsi og Leif Varsi.  

Saksliste:  

Sak 03/16  Orienteringer 
Sak 04/16 Oppfølging av årsmøtesakene 
Sak 05/16 Oppstartmøte med gruppene 
Sak 06/16 Finnmark idrettskrets ting 11.-12. juni i år  
   
Sak 03/16  Orienteringer      
Diverse systemer i klubben:  

Vi lagrer alle våre dokumenter i dropbox, innloggingsnavn: sirmaidrettslag@hotmail.com. Se 
info i styrets interne facebookgruppe om passord både til dropbox og Outlokk/epostkontoen. 
Her er også info om brukernavn og passord til innlogging for publusering på vår nettside 
www.sirbma.no.  
 
Alle møtereferater fra styremøtene er skriftlige og legges ut på vår nettside ->Om oss  
->Møter, referater 
 
Ellers brukes styrets interne facebook-gruppe aktivt. For å sikre informasjonsfly er også 
lederne i gruppene (anlegg, friidrett, ski og sykkel) med i denne facebookgruppen, og enkelte 
grupper har i tillegg sine egne.  
 
Leder i permisjon: 

Monica vil i perioden juni til desember i år ha permisjon, og i hennes fravær vil nestleder Britt 
Hjørdis fungere og 1. varamedlem Leif Varsi trer inn som fast styremedlem i perioden.  
 
Økonomi: 

Vi har ca. kr. 100.000 på brukskonto og kr. 105.000 på sparekonto.  
 
Medlemsskap: 

Medlemskontigent for 2016 er sendt ut i januar via minidrett, og ca. 90 har hittil betalt for 
medlemsskap i år. Til de øvrige er det skrevet ut faktura som deles ut i postkassene eller 
sendes pr post.  
 
Deltakelse i kurs og møter:  

Martine A. Joks, Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk har gjennomført trener1-kurs i regi 
av Norges cykleforbund (NSF) med praksisdel i mai 2014 i Alta og teori 20.-21. februar i år i 
Tromsø  
 
Synnøve har representert Sirbmá/SirmaIL-sykkel på NCFs ting i Bergen 26.-28. februar 2016. 
Øvrige deltakere fra klubben var Olav Verstad som representerte SykkelregionNord og 
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Marianne Balto som representerte forbundsstyret. Marianne ble i tinget valgt som 2. 
visepresident i cykleforbundet.  
 
Sak 04/16  Oppfølging av årsmøtesaker  
Vedtektene – lov for Sirbmá – Sirma idrettslag:  

Vedtektene ble endret i hht idrettsforbundet krav. Synnøve oversender nye vedtektene til 
Finnmark idrettskrets til godkjenning.  
 
Sende ut årsmøtesaker:  

Synnøve sender ut årsmøtesaker til kommunen, idrettskretsen, samarbeidsparter m.fl.  
 
Grafisk profil – logo:  

Lagets navn er endret til Sirbmá – SirmaIL. Logoen endres i tråd med årsmøtevedtaket. 
Monica ber Mihkku Solbakk lage forslag til justert logo til neste styremøte. 
 
Barneidrettsansvarlig: 

Lederen oppnevnes som ansvarlig for barneidrett (krav i vedtektene § 18 (2) f).  
 
Innmelding i Norges Triathlonforbund: Monica følger opp.  
 
Organisasjonplan 2016: 

Styrets oppgaver fremgår av vedtekene § 18. I tillegg prioriteres disse bredde- og 
folkehelsetiltak i 2016:  
- Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa i Sirbmá (trasé, lys m.v.). Status: Telle opp lyspunkter 
og sjekke avstand mellom stolpene, og deretter lager den eksterne konsulenten et punktkart. 
Styrets oppfølging: Følges opp i oppstartmøte med skigruppa, og deretter som innspill til 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg. Hovedansvarlig i styret: Britt 
Hjørdis.  
- Prosjektansvar for etablering av lassokastestadion i Sirbmá. Styrets oppfølging: Følges opp i 
oppstartmøte med skigruppa, og deretter som innspill til kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og kulturbygg. Hovedansvarlig i styret: Britt Hjørdis.  
- Organisere øvrig aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave). Styrets 
merknad: Se nedenfor om årsmøtesak ”Aktivitets- og treningstilbud i Sirbmá”.  
- Organisere og gjennomføre laksegrilling på Langnesmarkedet. Styrets oppfølging: Igangsetter 
planlegging i mai/juni.  
- Organisere lotteri. Styrets oppfølging: Sak i neste styremøte. Hovedansvarlig i styret: Erke.  
- Initiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá gilisearvi/bygdelaget, 
f.eks saltkjøttaften. Styrets oppfølging: Saltkjøttfesten arrangeres nest siste lørdag i november, i 
år 19. november. Planlegging igangsettes på høsten.   
 

Sak 05/16 Oppstartmøte med gruppene 

Styret vil innkalle gruppene til oppstartmøte. Tema for møtet er gjennomgang av gruppenes 
oppgaver i organisasjonsplanen og be om innspill til kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og kulturbygg 2017 - 2020, og særlig om anlegg – både opprusting av eksisterende 
og eventuelle nye. Frist for innspill til kommunen er i mai.  
 
Møtet med skigruppa gjennomføres så snart som mulig, og med de øvrige før eller etter påske.  
Britt Hjørdis innkaller og gjennomfører møtet med skigruppa og anleggsgruppa, Monica og 
Jaana med friidrettsgruppa og Synnøve og Jovnna Ánde med sykkelgruppa. 
 
Sak 06/16 Finnmark idrettskrets ting 11.-12. juni i år 

Velges i neste styremøte.  


