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Styremøte 08.12.13 kl.20.00 – 21.45 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Per Andreas Holm, Odd Erik Solbakk, Ole Henrik Somby (vara) og Synnøve 
Solbakk.  

Forfall: Leif Erik Varsi 

Saksliste:  

Sak 36/13 Orienteringssaker 
Sak 37/13 Lotteri 2013 - trekning 
Sak 38/13  Aktivitetstur til Saariselka 
Sak 39/13 Søknad om dekning av utgifter i fbm treningssamlinger 
Sak 40/13 Søknad om støtte til kjøp av sykler  
Sak 41/13 Kronelling til oppgradering av Sirma kirke 
Sak 42/13 Tidspunkt for årsmøtet 
   
Sak 36/13 Orienteringssaker 
Økonomien:  
Pr idag har vi kr 109.000 på brukskonto og ca kr 100.000 på sparekontoen. Vi har fått utbetalt 
tilskuddet fra fylkeskommunen til basistreninga og til 1. del av sykkelsti-prosjektet 
(Luovttejohka), 2. del (Sirbmá og Suolovárri) utbetales også før jul. 
 
Saltkjøttfesten: 135 deltakere, god mat og god stemning. Omsetningen var på kr. 42.675, og ca 
kr. 27.000 i utgifter. Siri Inga Holm og Per Ove Måsø fikk oppmerksomhet for sin frivillige 
innsats gjennom mange år i idrettslaget på festen.  
 
Barneidrett torsdager kl. 17.30 – 19.30: 
10-12 barn og unge har deltatt torsdagene. Pga mye andre aktiviteter og juleforberedelse er 
det nå julefri, med oppstart igjen på nyåret. Det vil bli gjennomført en nissemarsj enten 15. 
eller 17. desember.  
 
Info fra sykkelgruppa/medlemsmøtet 08.11.13:  
Se referat lagt ut på vårt nettsted: www.deatnu.net/sirbma 
 
    
Sak 37/13 Lotteri 2013 - trekning 
Det hble solgt 1637 lodd til en omsetning på kr. 81.850,-. Kostnadene har vært på rundt kr. 
26.200,-. 
 
Det ble gjennomført følgende trekning av gevinstene:  
1. premie grillplass (verdi kr. 13.500): Dag T. Simonsen, Nesoddtangen (loddnr. 1094) 
2. premie pakk kjelke (verdi kr. 6.300): Odd Eriksen (loddnr 1930) 
3. premie bålpanne (verdi 5.800) : Leif Egil Remso (loddnr 1803) 
4. premie vinter-sovepose (verdi kr. 2.600): Olav Skår (loddnr 0161) 
 

http://www.deatnu.net/sirbma
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Piera kontakter vinner av 1. premie og avtaler levering av gevinstene, Erke 2. og 4., mens 
Monica følger opp 3. Premien. Erke annonserer trekningen slik beskrevet på loddene og 
rapporterer til Lotteritilsynet.   
 
Sak 38/13 Aktivitetstur til Saariselkä 
Det vises til vedtak i sak 35/13.  

Vedtak:  
Aktitets- og medlemsturen til Saariselkä arrangeres 7.-9. februar 2014 (bet.medl). Laget 
dekker for overnatting og aktiviteter for barn og unge (heiskort og badeland), tørrmat til 
frokost til barn og unge som deltar uten foreldre samt en felles middag. Egenandel er reisen t/r 
Saariselkä, mat (voksne) og evt skileie.  

Sak 39/13 Søknad om dekning av utgifter i fbm treningssamlinger 2013 
I hht punkt 3 i sykkelreglementet har styret mottatt disse søknadene:  
- Stein Joks for Henrik; treningssamling i Mallorca våren 2013, utgifter kr. 7.568. 
- Marianne Balto for Jovnna Ánde; tr.samling i Belgia høsten 2013, utgifter kr. 7.0 00. 
- Magne Andersen for Niillas; tr.samling i Belgia høsten 2013, utgifter kr. 7.000. 
 
Styret har tidligere år innvilget 1/3 av utgiftene til deltakelse i treningssamlinger.  
 
Vedtak: 
SirmaIL innvilger følgende dekning av utgifter til treningssamlinger i 2013 i hht puntk 3 i 
sykkelreglementet:  
 
Henrik Joks, kr. 2.523.  
Jovnna Ánde B. Henriksen, kr. 2.333. 
Niillas S. Andersen, kr. 2.333. 
 
Sak 40/13 Søknad om støtte til kjøp av sykler – Jovnna Ánde B. Henriksen og Niillas S. 
Andersen  
Marianne Balto og Magne Andersen søker i hht punkt 4 i sykkelreglementet om støtte til kjøp 
av terrengsykler til Jovnna Ánde B. Henriksen og Niillas S. Andersen, 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 
terrengsykkel til Jovnna Ánde B. Henriksen og Niillas S. Andersen.  
 
Sak 41/13 Kronerulling til oppgradering av Sirma kirke  
Leder i Sirma kapellforening, Magnus Varsi, har i brev av 07.11.13 oppfordret lag og 
foreninger i Sirma til kronerulling for nødvendig oppgradering av Sirma kirke. 
 
Vedtak: 
SirpmáVS/Sirma IL gir kr. 500 til oppgradering av Sirma kirke. Alle lag og foreninger i 
bygda er spirt og vi velger å gi et lite bidrag til bygdas bygning.  
 
Sak 42/13 Tidspunkt for årsmøtet  
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I hht vedtektene § 13 skal årsmøtet innkalles/kunngjøres min. 1 mnd før. Forslag til saker 
behandlet i årsmøtet sendes styret senest 2 uker før årsmøtet. Saksliste og sakspapirer til 
årsmøtet skal gjøres tilgjengelig 1 uke før årsmøtet.  
  
Vedtak: 
Årsmøtet i SirpmáVS/SirmaIL avholdes tirsdag 25. februar 2014 kl. 19 på Sirma grendehus. 
 
Monica reserverer møterom og gir beskjed til valgkomiteen om årsmøtetidspunktet. Duttá 
legger ut info om årsmøtet på nettsiden og i vår facebookgruppe. Erke annonserer årsmøtet (i 
hht § 13; tid og sted for årsmøtet samt frist til å melde inn saker til årsmøte) i Ságat lørdag 22. 
januar (senest 24. Januar). 
 
 
 


