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Styremøte 10. juni 2014 kl.20.10 – 21.40 

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

Forfall: Arild Måsø og Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 26/14 Orienteringssaker 
Sak 27/14 Lotteri 2014 
Sak 28/14 Informasjon og saker fra aktivitets- og anleggsgruppa 
Sak 29/15 Informasjon og saker fra sykkelgruppa 
Sak 30/14 Langsnesmarkedet 
Sak 31/14 Rástegáisá løp og turmarsj  
Sak 32/14  Båteng-Sirmarennet 2015 
Sak 33/14 BMX-banen i Tana bru 
 
Sak 19/14 Orienteringssaker 
Økonomien;  

Vi har pr idag kr 190.000 på driftskonto og ca. 100.000 på sparekonto ☺  
 
Vi har fått utbetalt følgende tilskudd (siden forrige styremøte):  
- kr. 42.000  til merking av offroadrundløypen i Tana bru (Ffk m.fl). 
- Kr. 10.00 til utbedring av lysløypetraséen (FeFos grønne midler). 

 
Tilskuddet på kr 45.000 til basistreningsprosjektet utbetales tidligst i november på bakgrunn 
av rapport og regnskap.  
 
Vi har fått innvilget følgende tilskudd:  
- kr. 25.000 til koordinering av BCC-rittene (Barentssekretariatet). 
 
Vedtak:  

Erke lager halvårsregnskap og i påfølgende styremøte gjennomføres budsjettregulering, jf. 
revisors anbefaling/råd.  
 
Medlemsskap: 

Pr idag har 140 personer betalt medlemsskap for 2014.  
 
Ungjobb – sommerhjelp på gressbanen, Langnesmarkedet m.v.: 

15. juni er lista klar i kommunen over ungdommer som har søkt på ungjobb. Erke følger opp.  
 
Sak 27/14 Lotteri    
Vedtak:  

Beregnet omsetning kr 100.000. Premieverdi ca. 25%; kr. 25.000. Pris pr lodd: kr 50. Planlagt 
salgpremier er juni – november. Følgende premier velges:  
1. Opticron 8x42 Kikkert   kr.   6.495,-     
2. GPS Garmin oregon 600   kr.   3.495,-   
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3. Fjelltelt Norheim TY3   kr.   3.499,-   
4. Pulskolokke, Polar    kr.   2.999,-   
5. Lávvu, Bergans 6-8   kr.   2.999,-  
6. Liggeunderlag, valgri       kr.   1.999,-  
7. Primus, MSR whisperline   kr.   1.499,-   
8. Redningsvest, Regatta oppblåsbar  kr.   1.499,-   
9. Kniv, valgfri    kr.   1.199,-   
Samlet verdi     kr.  25.683,- 
 
Erke følger opp det praktiske med trykkeriet, Lotteritilsynet m.v. 
 
Sak 28/14 Informasjon og saker fra/til aktivitets- og anleggsgruppa     

Ute-barneidretten på tirsdager er en suksess. Idag deltok 19 barn – og det er omtrent 100% 
oppmøte blant barn og unge i Øvre Tana. Tilbudet fortsetter iallefall ut juni.  
 
Skiløypetraséen:  

Se sak 22/14. Aktivitets- og anleggsgruppa har vært på befaring og de rapporterer om at 
traséen ser helt grei ut – til å være på denne tiden av året. Det vil bli tatt kontakt med bonden 
for å avklare ståsted før skiløypa skal tråkkes til vinteren.  
 
Oppgradering av lysløypa:  

Se sak 21/14. Aktivitets- og anleggsgruppa kommer med forslag i august.  
 
Lyskaster:  

Monica har vært i kontakt med Knut Varsi som vil se på lyskasteren (som ikke fungerer) neste 
helg.  
 
Sak 29/14 Informasjon og saker fra/til sykkelgruppa 

Se referat fra sykkel-medlemsmøte 15.05.14 om rittdeltakelse, sykkeltreninger og –skole. 
 
Se og bli sett / Av og til kampanjen:  
Temaet er tatt opp i et (sykkel)medlemssmøte. Policyen fungerer godt, og i tillegg til fokus på 
alkohol har vi også en bevisst policy i fht kosthold med bl.a mye fokus på å redusere 
sukkerinntak.  
 
Lønne unge trenere: 
Sykkelmedlemsmøtet foreslår å lønne unge aktive som trenere.  
 
Vedtak:  
Dette er et prinsipielt spørsmål som må behandles i årsmøtet. Inntil det skjer må dette løses på 
en annen måte.  
 
Polaris Grand Prix 19.-21. Juli i Sirbmá:  
Det blir både tempo, gateritt og fellesstart for aktive syklister samt gateritt for barn og sykling 
for trimmere.  
 
Deltakere fra Russland, Finland og fra nabokommunene ønsker overnatting i Sirma og 
omeng. Følges opp på facebook i første omgang og deretter direkte kontakt med aktuelle.  
 
Planleggingsmøte 24. Juni kl. 19.00 i Lákšjohka. Flest mulig oppfordres til å delta.  
 
Offroadtreningssamling i Mollešjohka 21.-23. Juli:  
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Vedtak:  
Klubben dekker reise og opphold for unge aktive deltakere og trenere/reiseledere.  
 
Politiattester: 
Duttá sjekker status, regelverket og følger opp – også trenere/aktivitetsledere i Sirma.  
 
Sak 30/14 Langnesmarkedet   

Som tidligere år har vi laskegrilling og stand på Langsnesmarkedet, i år; lørdag 12. juli. Se 
oppsummering/evaluring etter fjorårets markedsarrangementet i referat fra styremøtet 
26.08.2013 sak 30/13. 
 
Hittil avklart/på plass:  

- Oscar Trosten ordner laksen; 130 kg rundfisk  
- Monica bestiller varer.  
- Ole Henrik ordner stand med bilder/plakater av alle våre aktiviteter til bruk på 

markedet og andre arr.  
 
Planleggingsmøte mandag 30. juni kl. 20.00 i Fanasgieddi.  
 
Sak 31/14 Topptur Rástegáisá  

Gjennomføres søndag 10. august 2014.  
 
Hittil avklart:  

- Både løp og gåtur.  
- Premier til løpsklassen damer og herrer: Gavekort kr. 2.000 og mindre for 2. og 3. pl. 

Gavekort også til utrekning blant trimmerne.  
- Ole Henrik er markedsføringsansvarlig; facebook-arr + deling, annonsering, 

redaksjonell omtale m.v.  
- Iris bes om tilbud til å lage plakat og diplom for arrangementet. Duttá ordner tekst.  

 
Planleggingsmøte så snart som mulig etter Polaris Grand Prix.  
 

Sak 32/14 Båteng-Sirmarennet 2015   

Vi får endelig beskjed fra skikretsen i slutten av august om terminfesting av rennet. Styret 
anbefaler at traséen befares og utbedres denne barmarkssesongen. Styret v/Erke søker disp til 
tråkking av såle tidlig i sesongen. 
 
Sirbmá-trippel lanseres i 2015; Topptur Rástegáisá og 2XBåteng-Sirma - rennet og rittet 
(trimklasse godkjent). Tiltaket lanseres allerede nå; f.eks som del av vår stand på 
Langnesmarkedet.  
 
Sak 33/14 BMX-banen i Tana bru   

Våre syklister har vært å testet BMX-banen og den er altfor tung å sykle på og pr i dag uegnet 
for barn og unge. Styret ber sykkelgruppa følge opp ovenfor kommunen.  
 
 


