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Styremøte 8. april 2014 kl.20.00 – 21.15 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Arild Måsø, Erke Solbakk, Ole Henrik Somby (vara) og Synnøve Solbakk 
(Duttá).  

Forfall: Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 10/14 Orienteringssaker 
Sak 11/14  Regnskap 2013 - reviseruttalelse – merknader 
Sak 12/14 Regnskap 2013 - godkjenning 
Sak 13/14 Prosjekt trimrom i Sirma 
Sak 14/14  Båteng-Sirma renn 2015 
Sak 15/14 Saker til/fra sykkelgruppa  
Sak 16/15  Søknad om støtte til kjøp av sykler – Andreas Persen og Piera Jon Holm 
Sak 17/14 Årsmøte i Tana idrettsråd 29. april 2014 
Sak 18/14 Finnmark idrettsting 10.-11. mai 2014 i Kautokeino 
   
 
Sak 10/14 Orienteringssaker 
Økonomien og div. søknader.  
Vi har fått utbetalt tilskudd fra Sparebankfondet på kr 40.000, fra cykleforbundet kr. 17.500 
samt kr. 12.500 fra kommunen til basistreningsprosjektet. I tillegg har vi fått tilsagn om kr 
6.000 fra kommunen til uteaktiviteter i slalombakken. Fra fylkeskommunen m.fl. har vi  fått 
tilsagn om kr. 55.000 til merking av offroadrundløypen i Tana bru, og vi har søkt kr. 16.000 
fra FeFos grønne midler til Rástegáisá løp/marsj.  
 
Medlemskontigent for 2014 er sendt ut med info pr sms og epost, innlogging og betaling skjer 
fortrinnsvis via www.minidrett.no Utvalgte vil i tillegg få betalingsinfo for betaling i nettbank 
i postkassa/eposten. Alle aktive (idrettsutøvere som deltar i renn, ritt, løp mv.) bør iallefall 
betale via minidrett – det er her alle påmelding til arragement og lisensbetaling skjer.   
 
Årets skikarusell avsluttes med klubbmesterskap på ski arrangeres 10. april i Sirma. Mer info i vår 
facebook-gruppe. Spinningen er også avsluttet for sesongen. 
 
Ungdomsskyss for ungdommer fra Øvre Tana til idrettslagets basistrening for ungdom i Tana 
(gjennomført i samarbeid med Tana fysikalske v/Ole Henrik Somby)  mandager og onsdager 
fungerer helt glimrende! Særlig onsdager har det vært 5-6 ungdommer som har benyttet seg 
av ung-skyssen. Liker! ☺  
 
Oppgradere og utvikle nettsiden med bl.a aktivitetskalender, link til fb-siden og gruppen m.v.: Ole 
Henrik og PT følger opp ovenfor Mihkku.  
 
Høytalere til bruk både på spinning og utearrangementene (f.eks ritt) er fremdeles ikke i orden. Alex 
elektro mener de har ny løsning for å få de til å fungere (bedre). Arild følger opp.  

http://www.minidrett.no/
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Sak 11/14 Regnskap 2013 – revisoruttalelse – merknader    
Årsmøtet 25. februar 2014 vedtok i sak 05/14 Regnskap 2013:  
"Årsmøtet tar fremlagte foreløpige regnskap til orientering og gir styret i fullmakt til å 
godkjenne regnskapet for 2013 etter revisjonen."  
 
Det vises til revisoruttalelse til regnskapet for 2013 datert 27. februar 2013.  
 
Styrets har følgende kommentarer til revisornes merkander til regnskapet: 
 
Konto 4120:  
Styret har vedtatt et sykkelreglement 3. juli 2012 hvor det er fastsatt hva klubben dekker av 
startkontigenter, reiseutgifter i fbm ritt og treningssamlinger, samt støtte til kjøp av sykkel til 
unge aktive utøvere.  
 
Det er i årsmøtet satt av kr. 140.000 i budsjett 2014 til deltakelse i sykkelstevner, ritt og 
treningssamlinger.   
 
Konto 6960 Medlemsturer med sosiale utgifter: 
Årsmøtet har i sak 04/14 Årsmelding 2014 vedtatt følgende  
"For andre gang ble det arrangert aktivitetstur til Suoločielgi/Saariselka 25.-27.01.13. 12 
barn og unge samt 13 voksne deltok. Til tross for kulda var ungdommene i alpinanlegget 
begge dagene og flere fikk gått på ski. Vellykket og sosial tur!  Laget dekte utgifter til hytte og 
ett fellesmåltid for alle deltakere, samt aktiviteter til barn og unge (heiskort, skileie, 
badeland). Vi synes det er viktig at alle barn og unge får samme mulighet til å prøve ulike 
fysiske aktiviteter, som f.eks alpin, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det ønsker vi å 
fortsette med, men for kommende år foreslås å begrense til at laget dekker for heiskort (ikke 
skileie)." (Årsmelding 2013, pkt. 4.4. Andre aktiviteter, side 5). 
 
Konto 7420:  
Det vises til sykkelreglementet vedtatt 3. juli 2012 hvor det fremgår at laget kan gi støtte til 
unge aktive utøvere under 18 år og fulltidsstudenter under 30 år til kjøp av sykkel med opptil 
50% av utgiftene, max kr 5.000. Ordningen har vært kunngjort på laget nettsiden fra juli 2012,  
bekjentgjort på laget facebook-side og orientert om i medlemssmøter m.v.  
 
Generelt:  
Styret vil følge opp revisornes merknader og råd om å bruke årsbudsjettet som 
styringsverktøy i drift av laget.   
 
 
Sak 12/14 Regnskap 2013 – godkenning    
Årsmøtet 25. februar 2014 vedtok i sak 05/14 Regnskap 2013:  
"Årsmøtet tar fremlagte foreløpige regnskap til orientering og gir styret i fullmakt til å 
godkjenne regnskapet for 2013 etter revisjonen."  
 
Vedtak: 
Etter delegasjon fra årsmøtet i sak 05/14 Regnskap 2013, godkjennes fremlagte regnskap med 
revisoruttalelse av 27. februar 2014.  
 
 
Sak 13/14 Prosjekt trimrom i Sirma   
Vi har fått leie fyrrommet på grendehuset og innrede det til trimrom. Leif Erik følger opp.  
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Sak 14/14 Båteng-Sirma renn 2015   
Se organisasjonsplan for 2015, vedtatt i årsmøtet.  
 
Båteng-Sirmarenn arrangeres i 2015. Monica i samråd med Hans Erik Varsi melder inn rennet 
til Finnmark skikrets og koordinerer forberedelsene.  
    
 
Sak 15/14 Saker til/fra sykkelgruppa   
Orinteringssaker fra sykkelgruppa: 
Som ledd i vår rekrutteringsstrategi (se referat fra sykkelgruppas møte 27. februar 2014) 
ønsker vi å delta på BMX-trenerkurs. For å få dette til før sommeren må vi antagelig holde 
kurset her i Tana, og da gjerne i samarbeid med sykkelforbundet/Region Nord og Tana 
kommune/ungdomsrådet. I tillegg vil det være behov for en startrampe. Vi kommer tilbake 
med mer info når mer er avklart med sykkelforbundet/regionen og kommunen.  
 
PT Ravna og Duttá vil delta på trenerkurs i landevei og offroadsykling i Alta 10.-11. mai. Vi 
ønsker også at noen fra Sirma/Øvre Tana deltar. På den måten kan vi få til ukentlige treninger 
også her. Se forøvrig om rekrutterings-/treningsplanen fremover i sykkelgruppas møte 27. 
februar 2014 (siste sak). Det søkes om reisestøtte fra sykkelregion Nord.  
 
Duttá utnevnt i sykkelforbundets jenteprosjekt. Jenter og sykling vil få spesiell fokus 
fremover.  
 
Det er kommet inn to tilbud på produksjon av skilt til sykkelstiene.  
 
Vedtak: 
Prosjektledelsen får i fullmakt å forhandle og velge skiltprodusent.  
 
Saker fra styret til sykkelgruppa:  
Styret ber sykkelgruppa hente dommerklær vi har kjøpt fra Finnmark sykkelkrets. Ta kontakt 
med Doris Nordby.  
 
Styret ber sykkelgruppa sørge for at flere i klubben tar kommisær/dommerkurs.  
 
Treningssamling i Slovenia 26. april – 4. mai  
Se vedtak i styret 07/14.  
 
Vedtak: 
SirmaIL dekker reise og opphold for unge aktive (u.18/stud.u30) og én trener/ansvarlig. 
Egenandel er kr. 1.000 og 1 måltid pr dag.  Klubben dekker også for følgebil, transport t/r 
flyplasser og 1 døgnopphold for alle aktive deltakere utenom Latkova vaz (bopel under 
treningssamlingen).  
 
Sak 16/14 Søknad om støtte til kjøp av sykkel – Andreas Persen og Piera Jon Holm   
Andres Persen og Piera Jon Holm søker i hht punkt 4 i sykkelreglementet om støtte til kjøp 
sin 2. landeveissykkel, kr. 5.000 pr sykkel/person. 
 
Begge er aktive syklister i klubben og syklene skal brukes både til trening og konkurranser. 
 
Vedtak: 
SirpmáVS/Sirma IL innvilger i hht sykkelreglementet kr. 5.000 i støtte til kjøp av 
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landeveissykkel til Andreas Persen og Piera Jon Holm. Støtten utbetales ved fremlegg av 
kvittering.  
 
Sak 17/14 Årsmøte i Tana idrettsråd 29. april kl. 18   
Vedtak: 
Marianne Balto representerer SirpmáVS/SirmaIL i Tana idrettsråds årsmøte 29. April 2014.  
 
Følgende sak foreslås til årsmøttet:  
Gjennomføring av prosjektet variert aktivitet for barn i Deatnu/Tana 
  
SirpmáVS/SirmalL foreslår at prosjektet variert aktivitet for barn vedtatt i årsmøtet i fjor 
igangsettes i år. Dette som et ukentlig tilbud til barn i en egnet aldersgruppe gjennom en hel 
sesong (følge skoleruta).  Idrettsrådet eller noen andre bør koordinere prosjektet mens 
idrettslagene og andre aktuelle samarbeidsparter arrangerer de ulike aktivitene på omgang, 
slik at barn får mulighet til å prøve et bredt spekter av aktiviteter. På den måten kan 
idrettsrådet og idrettslagene bidra til å forebygge inaktivitet blant barn og unge samt bidra til 
økt rekruttering til idrett.  
  
Forslag til valgkomiteen: 
SirpmáVS/SirmaIL foreslår Ole Henrik Somby i styret for idrettsrådet. 
 
Sak 18/14 Finnmark idrettsting 10. -11. mai i Kautokeino  
Ingen i styret har anledning til å delta. Vi sender deltaker om noen melder seg frivillig. 
 


