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Styremøte 8. mai 2014 kl.20.30 – 22.00 

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

Forfall: Arild Måsø og Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 19/14 Orienteringssaker 
Sak 20/14 Medlemsskap i Norges friidrettsforbund 
Sak 21/14 Oppgradering av lysløypa og traséen i Sirma 
Sak 22/15 Skiløypa 
Sak 23/14  Folkehelseplan 2014-2016 for Tana kommune - høringsuttalelse 
Sak 24/14 Rástágáisá løp og turmarsj  
Sak 25/15  Søknad om støtte til kjøp av sykler – Junne Solbakk Anti og Henrik Joks 
   
Sak 19/14 Orienteringssaker 
Økonomien og div. søknader.  

Vi har pr idag kr 56.000 på driftskonto og ca. 100.000 på sparekonto. Vi har flere store 
regninger til utbetaling og samtidig sendes det ut faktura til sponsorene for årets bidrag i hht 
avtalene.  
 
Vi har fått innvilget følgende tilskudd (siden forrige styremøte):  
- kr. 45.000 til basistreningsprosjektet; gratis treningstilbud til alle ungdom i Tana fra 

fylkeskommunen. 
- kr. 10.000 fra FeFos til rydding av stein på trimkasseløypen i Sirma.  

 
I tillegg har vi søkt følgende tilskudd:  
- kr. 25.000  til driftstilskudd fra kommunen (driftstilskuddspotten). 
- kr. 25.000 til gjennomføring av Polaris Grand Prix fra kommunen (idretts- og kulturarr-

potten). 
- kr. 44.100 til utstyr til trimrom i Sirma (bolyst-potten).  
- kr. 10.000 til gjennomføring av Rástágáisá løp og turmarsj.  

 
Medlemsskap: 

Pr idag har 125 personer betalt medlemsskap for 2014.  
 
Informasjon fra sykkelgruppa: 

Vi har gjennomført årets sykkeltreningssamling (landevei) 26. april – 4. mai 2014 i Slovenia 
med 14 deltakere; 13 aktive syklister hvorav 6 ungdommer og 1 servicedame. Det er lagd en 
egen oppsummering av fra samlingen.  
 
Sykkelgruppa er igang med fellestreninger mandager og onsdager kl. 18, oppmøte utenfor 
Tana fysikalske i Tana bru. PT Ravna, Martine Joks og Synnøve Solbakk deltar i 
landevei/offroad-aktivitetsleder/trener kurs 1, praksisdel, i Alta 10.-11. mai 2014 gjennom 
Norges cykleforbund. Teoridelen arrangeres til høsten.  



2 
 

 
Sykkelgruppa har innkalt til sykkelmedlemsmøte torsdag 15. mai kl. 20 for å planlegge årets 
sykkelsesong, både rittdeltakelse, rekrutteringstiltak og frivillig innsats under andre arr 
(Langnesmarkedet, Rástegáisáturen m.v.). 
 
Sykkelklærne er kommet, fordelt og fakturert med betalingsfrist 19. mai. Det er kjøpt inn en 
del ekstra klær som vi regner med å få solgt (mesteparten) i løpet av sesongen.  
 
Terminfesting av av Båteng-Sirma-rennet avgjøres 26.mai i år. 
 

Utvikling av nettsiden er i gang ☺ Sjekk www.deatnu.net/sirbma   
 

Sak 20/14 Medlemsskap i Norges friidrettsforbund    

Vi ønsker å reaktivere vårt medlemsskap i Norges friidrettsforbund fra i år. Monica følger opp 
og sjekker om vi kan slippe å betale for de årene vi ikke har vært aktive.  
 
Sak 21/14 Oppgradering av lysløypa i Sirma    

På forespørsel fra styret til firmaet Xtras har vi 23. april i år mottatt tilbud fra Xtras med 3 
alternative løsninger for oppgradering av lysene i lysløypa.  
 
Styret oversender rapport med tilbud fra Xtras til aktivitets- og anleggsgruppa, og ber gruppa 
komme med forslag til videre oppfølging, innen 10. juni (siste planlagte styremøte før 
sommerferien). På bakgrunn av utvalgets forslag vil styret se på finansieringsmuligheter, bl.a 
spillemidler for 2015.  
 
Sak 22/14 Skiløypa 

Styret har mottatt en epost av 8. mai fra Tor Asle Varsi med påstand om sabotering og 
tilgrising av skiløypa i vinter. 
    

Styret ber anleggsgruppa befare traséen når det blir bart. Fra styret deltar Leif Varsi i 
befaringen.   
 
Sak 23/14 Folkehelseplan 2014 – 2014 for Tana kommune - høringsuttalelse   

Styret har vedtatt og oversendt følgende høringsuttalelse til planen. 
 
Sak 24/14 Rástegáisá løp og marsj   

Tentativ dato: søndag 10. august 2014.  
 
Arr.gruppa; Monica, Ole Henrik Somby, Eivind Resser og Torleif Paltto planlegger 
arrangementet. Erke søker disp til bruk av 2 ATVer i til merking av løypa og annet forarbeid 
før og under arrangementet.  
 

Sak 25/14 Søknad om støtte til kjøp av sykkel – Junne Solbakk Anti og Henrik Joks   

Foreldrene til Junne Solbakk Anti og Henrik Joks 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 

http://www.deatnu.net/sirbma
http://www.deatnu.net/sirbma/govat/doc/hringsuttalelse_-_folkehelseplan_tana_2014.pdf
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landeveissykkel til Junne Solbakk Anti og Henrik Joks. Støtten utbetales ved fremlegg av 
kvittering.  


