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Styremøte 10.05.12 kl. 20.00 – 21.30  

 

Fremmøtte:  
Bertha Holm, Piera Holm, Erke Solbakk og Synnøve Solbakk (Duttá). 

Forfall: Roald Hansen.  

Saksliste:  

Sak 16/12  Orienteringssaker 
Sak 17/12 Trimkassa – premiering for 2011 
Sak 18/12 Lotteri 2012 
Sak 19/12 Innkjøp av regnskapslisens 
Sak 20/12 Medlemsmøte torsdag 31. mai kl. 19 på Sirma grendehus 
 
Sak 16/12 Orienteringssaker og oppfølging fra forrige møte 
Medlemstall/registrering:  

Sirma IL har pr. 18. februar i år 76 betalende medlemmer via Klubben Online. Etter den tid 
har flere betalt medlemsskap direkte til lagets konto. Oppfølging: Erke og Piera følger opp 
med registrering i Klubben online (de som har betalt direkte til laget) og utsending av 
påminning om betaling av medlemsskap til de som ikke har betalt.  
 
Økonomi./regnskap:   

Rapport og regnskap for BGP/BCC sykkel 2011 ble sendt 18.03.12 til Barentssekretariatet. I 
hht tlf fra saksbehandler 19.03.12  utbetales tilskuddet på kr. 40.000. Tilskuddet er ikke 
mottatt på vår konto. Duttá følger opp.  
 
Idrettens betydning i lokalsamfunnnen – møte med Finnmark idrettskrets og Tana idrettsråd i april i år: 

Piera deltok fra idrettslaget og tok opp Sirma ILs kostnader med drift av anlegg (fotballbane, 
løype m.v) som også kommunen nyter godt av (skole, barnehager m.v). Sirma IL burde fått 
noe kommunalt tilskudd til å drifte disse anleggene. Vi har søkt Tana kommune om både 
aktivitetstislkudd og driftstilskudd til kultur/idrettsformål – vi avventer videre oppfølging til 
disse er behandlet.  
 
Info fra sykkelgruppa:  

• Planlegging og arrangering av Polaris grand prix rittet 23.-24. juni 2012 i samarbeid med 
Karasjok sykkelklubb er i rute. Invitasjon til rittet er lagt ut på nettsiden, her finnes blant 
annet info om klasseinndeling og startsteder.  

• Rittet søndagen 24. juni fra Karasjok/Barta/Roavvegieddi –Sirma er Sirma ILs 
hovedansvar. Målgang planlegges ved grendehuset.  

• Sykkelgruppa håper styret, medlemmer og andre kan stille som frivillige på rittet. Ta 
kontakt med sykkelgruppa v/Arild Måsø og Per Torleiv Ravna.  
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Info fra ski/anleggsgruppa:  

Det har ikke lyktes skigruppa å samles eller å ha aktivitet denne vår-vinteren. Vi prøver på 
nytt til høsten/vinteren.  
 
Samarbeid med Sirma bygdelag – felles arbeidsgruppe: 
Bertha følger opp ovenfor bygdelaget.  
 
Fotballbanen i Sirma –vedlikehold: 
Per Ove har tatt initiativ til å lage en dugnadsliste for vedlikehold (gressklipping) av 
fotballbanen. I tillegg kan det sjekkes om det finnes ungjobb-midler i kommunen til å 
engasjere 1-2 ungdommer i en periode til å gjøre jobben. Duttá følger opp.  
 
 

Sak 17/12 Trimkassa – premiering for 2011 
Vedtak: 

I neste medlemsmøte deles ut premier til de ivrigste trimmerne i 2011. Bertha følger opp. 
 
Sak 18/12 Lotteri 2012  
Piera Holm erklærte seg inhabil i behandling av saken og forlot møtet.  
 
Det ble sendt ut epost til diverse bedrifter i Tana hvor vi ba om tilbud på premier i forbindelse 
med Sirma ILs lotteri i år. Vi har fått 3 skriftlige svar.  
 
Vedtak: 

Beregnet omsetning for loddsalget er kr. 100.000. Premieverdi: min. 25.000. Kr. 50 pr lodd.  
 
Vi ønsker å ha en utmarksprofil på våre premier, og foreløpig er det valgt ut premier til en 
samlet verdi på kr. 30.000. Erke forhandler med premieleverandører, sørger for trykking av 
loddbøker, innmelding til Lotteritilsynet og annen organisering. Vi tar sikte på å ha loddsalget 
i gang senest sykkelritt-helga 23.-24. juni i år.  
 
Sak 19/12 Innkjøp av regnskapsprogram/lisens 
Vedtak: 

Sirma IL kjøper regnskapsprogram og årlig serviceavtale gjennom klubben-online/Mamut.  
 
Sak 20/12 Medlemsmøte  torsdag 31. mai kl. 19 på grendehuset i Sirma 
Vedtak: 

Det innkalles til medlemsmøte for blant annet å snakke om idrettslagets rolle i bygda og 
områdene rundt. I samme møte orinteres også Polaris Grand Prix (sykkelritt) 23.-24.juni og 
annen planlagt aktivitet fremover.   
 
Duttá legges ut info på nettsiden og facebook, og i tillegg sendes epost til medlemmer.  
 
 
Neste styrmøte avtales etter medlemsmøtet 31.mai.  
 
 
Referent: Duttá 
 


