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Styremøte 8. april 2015 kl.19.30 – 21.00 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Leif Erik Varsi, Leif Varsi og Synnøve Solbakk (Duttá).  

Skiutvalget v/Hans Erik Varsi og Roald Hansen og anleggs- og aktivitetsutvalget v/Per Ove 
Måsø deltok under behandling av sak 09/15 og 10/15.   

Forfall: Arild Måsø og Erke Solbakk. 

Saksliste:  

Sak 09/15 Evaluering av skiaktiviterer  
Sak 10/15 Organisasjonsplan 2015 - gjennomgang av oppgaver for undergruppene 
Sak 11/15  Orienteringer 
Sak 12/15 Sirma-trippel 
Sak 13/15 Saker fra og til sykkelgruppa 
Sak 14/15 Endring i reglement for dekning av utgifter i fbm konkurranser og trenings- 

samlinger m.v. (tidligere sykkelreglement) 
Sak 15/15 Lotteri 2015 
Sak 16/15 Eventuelt  
   
 

Sak 09/15  Evaluering av skiaktiviter      

Det var terminfestet Båteng-Sirma-renn 8. mars. Blant annet på grunn av snø- og 
værforholdene ble rennet flyttet til 22. mars. Av ulike årsker lyktes det heller ikke da å 
arrangere rennet. Istedenfor ble det arrangert en skidag i eksisterende skiløype til grillhytta 
med 27 deltakere.  
 
Ukentlig skikarusell har vært en suksess med mellom 8 – 19 barn + voksne deltakere. 
Telenor-skikarusellen ble avsluttet med klubbmesterskap 8. april.  
 
Oppsummering av diskusjonen om fremtidige skiaktiviterer:  
• Altfor ressurskrevende og få frivillige til å tråkke, rydde og kjøre Båteng-Sirma-trasé. 
• Forslag; heller bruke eksisterende skiløye (trimkasseløypa) som utgangspunkt for et 

skiarrangement, og heller legge på en sløyfe – som i år, tilsammen ca 15 km. Skigruppa 
vurderer løypetrase for skidagen. 

• Vi satser på skidag neste år – folkehelsetiltak for flere – enn et skirenn for få.  
 

Sak 10/15  Organisajonsplanen for 2015 – gjennomgang av undergruppenes 
oppgaver 
Ski-/vinteraktivitetsgruppe:  
Består av Hans Erik Varsi og Roald Hansen. Merknad: Styret ber gruppa finne et medlem til. 
  
Oppgaver: 
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- Organisere og arrangere skilek/skikarusell, klubbmesterskap på ski, Båteng-Sirma-renn. 
Merknad: Styret ber gruppa ta ansvaret for å arrangere neste sesongs skikarusell, 
klubbmesterskap og skidag. Se forøvrig forrige sak (09/15). 
- Organisere skiløypekjøring. Merknad: Har fungert veldig bra denne sesongen.  
- Registering og premiering av trimkassetrimmere. Merknad: Følges opp av gruppa.  
- Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa (trasé, lys m.v.). Merknad: Styret ber gruppa 
vurdere og fremme forslag til oppfølging.  
- Organisere evt deltakelse i skirenn og treningssamlinger. Merknad: Den enkelte organiserer 
selv sin deltakelse.  
 
Anleggs- aktivitetsgruppe: 
Består av Per Ove Måsø, Luda Holm og Nils Máhtte Anti.  
Oppgaver: 
- Organisere og arrangere friidrettsleker/barneidrett. Merknad: Monica tar hovedansvaret for å 
friidrettslekene.  
- Organisere og arrangere spinning. Merknad: Lydanlegget er i orden, og det blir spinning fra 
høsten. Vi sjekker ut om vi får tak i nye brukte kvalitets-spinningssykler.  
- Merke og vedlikehold trimkasseløypene. Merknad: Gruppa gps-merker flere 
topptur/trimkasseløyper til sommeren. Gruppa tar også ansvar for å registrering og premiering 
av trimkassedeltakelsen. Turstien til grillhytta og Márčohka merkes fysisk med skilt denne 
sommeren. En egen info-tavle med utgangspunkt for alle turstiene fra Doaresluohkká lages 
denne sommeren, og i forkant velges og gps-merkes traséene. Styret koordinerer.  
- Registering og premiering av trimkassetrimmere. Merknad: Følges opp av gruppa.  
- Vedlikehold av gressbanen. Merknad: Følges opp av gruppa. Styret søker ung-jobb midler 
og sommerhjelp.  
- Vedlikehold av styrketreningsrommet. Merknad: Følges opp av Leif Erik i styret i samarbeid 
med gruppa.  
 
Styret følger opp med søknad til SVL om støtte til å lage en lassokastearena i Sirma.  
 
Sykkelgruppa består av Per Torleiv Ravna, Marianne Balto og Olav Verstad. Gruppas oppgaver 
fremgår av organisasjonsplanen, og gruppa legger fortløpende referater fra sine møter på vår 
nettside.  
 
Sak 11/15     Orienteringer  
Medlemskontigent 2015:  
Betalingsinfo er sendt ut pr epost, og flere har også fått faktura. Hittil har kun 67 betalt - få fra 
Sirma. Monica følger opp.  
 
Årsmøtet i Sirma grendehus 19. mars:  
Per Ove Måsø og Silje Holm deltok fra idrettslaget, og Per Ove ble valgt inn i grendehus 
styret.  
 
Oppfølging etter årsmøtet:  
Årsmelding 2014 m.v er sendt til Finnmark idrettskrets, aktuelle særforbund, 
fylkeskommunen, kommunen m.v. Årsmeldinga med takk-for-samarbeid-brev sendes også til 
samarbeidsparter og lokaler sponsorer. Duttá følger opp.  
 
Div søknader: 
Det er sendt søknad til Sparebank1 Nord-Norge fondet om støtte til terreng- 
rekrutteringssykler. Det sendes også søknad om kulturmidler (aktivitet og drift) fra 
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kommunen, til koordinering av årets BCC-ritt fra Barentssekretariatet, om sponsorbidrag fra 
Elkem-Tana samt søtte til utstyr trimrommet og til basistreningstilbudet. Duttá og Monica 
følger opp.  
 
Monica følger opp profilering av sponsinga fra Polaris Norge til vår nye skuter.  
 
 
Sak 12/15     Sirma trippel  

Sirma trippel 2015 var planlagt slik: ski Båteng-Sirma, sykkel Sirma-Båteng-Sirma og topptur 
til RástegáisáOpp. Hensikten er å motivere til variert og allsidig aktivitet. Det bør også være 
et alternativ til barn og unge, f.eks trimkassetur i stedenfor RátegáisáOpp.  
 
Styret ber Ole Henrik Somby lage forslag til opplegg for i år og for kommende år. 
 
 
Sak 13/15  Saker fra og til sykkelgruppa      

Se referat fra møte i sykkelgruppa 24. februar 2015 (på vår nettside: www.deatnu.net/sirbma, 
meny: Møter, referater m.v.).  
 
Regionting/årsmøte i sykkelregionNord 19. mars  
Marianne Balto, Olav Verstad, Ul-Juhán Partapuoli deltok i regiontinget/årsmøtet i 
sykkelregion Nord 19. mars 2015 i Tromsø og via Lync. I sykkelgruppas referat fremgår de 
sakene som var oversendt fra SirmaIL til årsmøtet.  
 
Olav Verstad ble valgt inn i regionstyret og erstatter Marianne Balto i styret. Áike Selfors ble 
valgt inn i valgkomitéen.  
 
Budsjett 2015:  
Årsmøtet har avsatt kr. 270.000 i år til stevner (konkurranser, treningssamlinger). Styret 
legger til grunn sykkelgruppas forslag til fordeling i møte av 24. februar i år. Så fremt 
budsjettet på kr. 50.000 overholdes er det ikke nødvendig for deltakerne/lagene å søke om 
dekning av utgifter til OffroadFinnmark – slik som det er gjort tidligere.  
 
Sykkeltrening 2015: 
Styret ber sykkelgruppa lage en plan for gjennomføring av årets sykkeltreninger. Styret 
ønsker jevnlige sykkeltreninger for barn og unge i Øvre Tana.  
 
Endringer i sykkelreglementet: 
Se neste sak.  
 
Sak 14/15  Endringer i reglement for dekning av utgifter i fbm konkurranser og 
samlinger m.v. (tidligere sykkelreglementet)  

Sykkelgruppas forslag til endringer i reglementet fremgår av gruppas møtereferat av 24. 
februar 2015. Styret vil i tillegg åpne opp for tilsvarende dekning av utgifter i fbm deltakelse i 
skirenn, friidrettsstevner og marathon-arrangement i reglementet.  
 
Styret vedtok følge reglement:  
 
1. Startkontingent 

Sirma IL dekker for startkontingenter i alle typer konkurranser for alle aktive utøvere innen 
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sykling, langrenn, friidrett og marathon. Det forutsettes at utøveren er medlem i SIL (bet.). 
Utøveren ordner og betaler selv lisens. Påmeldt men ikke startet (DNS) betales av den enkelte 
selv. 

2. Reiseutgifter til konkurranser 

For aktive utøvere under 20 år og heltidsstudenter under 30 år dekkes reiseutgifter på billigste 
måte.  

Av bilutgifter dekkes 1 kr pr km for 1. ungdom/student og 0,50 kr for 2. og 3. ungdom/student 
(max godtgjørelse 2 kr pr km). For tilhenger dekkes 0,50 kr pr km. 

Av opphold (overnatting og kost) dekkes 200 kr pr døgn (ulegitimert) pr ungdom/student. 

Det kan etter avtale også dekkes for reise- og oppholdsutgifter (som ovenfor) for 
lagleder/støtteapparat. 

Flybilletter dekkes med 1/3 egenandel. 

NC-ritt/NM 

For aktive syklister som deltar på Norges Cup ritt og NM i landevei (satsingsgruppa) dekkes 
reiseutgifter på billigste måte samt inntil kr. 750 for losji og kost pr døgn. Bruk av bil i fbm 
rittene godtgjøres med 2 kr pr km og 0,50 kr pr passasjer (syklist og/eller støtteapparat), max 
kr. 3 pr km.   

Lagleder/støtteapparat kan få dekt reiseutgifter etter samme ordning.   

3. Treningssamlinger 

Aktive unge utøvere kan etter søknad innen 1. juni og 1. desember få dekt en del utgifter til å 
gjennomførte treningssamlinger i inneværende kalenderår; med 1/3 dekning av reise- og 
oppholdsutgifter for unge under 20 år/heltidsstudenter under 30 år og 2/3 dekning for NC-
syklister. Det tas forbehold om lagets økonomi.  

4. Kjøp av sykkel 

Støtte til kjøp av sykkel for aktive syklister under 20 år, heltidsstudenter under 30 år og unge 
NC-syklister (bet. medlemsskap og helårslisens inneværende/siste år) kan etter søknad 
innvilges med 

• inntil 50%, max kr. 5.000. 

Støtte innvilges ikke til den første sykkelen. Det tas forbehold om lagets økonomi.  

Ved videresalg av sponsede sykler (av laget) oppfordres til å formidle salget til lagets 
medlemmer først. 

5. Skade, forsikring mv. 

SirmaIL er ikke ansvarlig for skade, tyveri mv. av sykler og utstyr. Alle aktive har selv 
ansvaret for sine sykler og sitt utstyr, og oppfordres til å verdiforsikre dyre sykler og dyrt 
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utstyr.  

6. Utlån av rekrutteringssykler 

Barn og unge kan låne sykkel til bruk på treninger og i ritt, i opptil én sesong. 
Foreldre/foresatte skriver under på utlånsskjema hvor de forplikter å vedlikeholde sykkelen og 
oppbevare sykkelen forsvarlig samt at evt skade, tyveri e.l dekkes av husstandens 
innboforsikring.  

7. Sykkelklær 

Syklister under 20 år og heltidsstudenter under 30 år som har betalt helårslisens inneværende 
år får dekt 1 sykkelskjorte og –shorts av klubben. Barn og unge under 20 år som min. deltar 
på 1/vårt ritt får dekt for 1 sykkelskjorte (ikke helårslisens-krav). 

Unge NC/NM-syklister får dekt 2 sykkelskjorter og –shorts, 1 tempodrakt, 1 jakke og 1 vest 
samt andre mindre profileringsklær/artikler etter avtale. Aktive syklister over 25 år som har 
deltatt på min. 1 NCC ritthelg/NM kan få dekt for 1 sykkelskjorte, -shorts og vest.  

OffroadFinnmark (OF) deltakere som sykler med klubbnavnet får dekt for 1 sykkelskjorte og 
-shorts.  

8. Etterskuddsvis dekning/betaling 

Alle utgiftene – også startkontingenter og sykkelklær - dekkes etterskuddsvis på grunnlag av 
regning med vedlagte kvitteringer. 
 
 
Sak 15/15     Lotteri 2015  

Styret ber Erke Solbakk til neste styremøte foreslå opplegg for årets lotteri i tråd med tidligere 
lotterier, inkludert premier og da fortrinnsvis fra våre sponsorer.  
 
 
Sak 16/15     Eventuelt  

Vi ordner en bårebukett til Pavvel-Niillas – Nils Pavelsen Varsi´s båre. Erke bes følge opp.  
 
Møte med Finnmark idrettskrets 11. Mai i Tana bru: Monica og Duttá deltar.  
 
 
Neste styremøte; i midten av mai.  
 

 


