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Styremøte 10. Sept. 2017 kl. 20 – 21.30 
Tilstede:  
Monica Balto Anti, Britt Somby Odd Erik Solbakk og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 09/17 Orienteringer 
Sak 10/17 Treninger og aktiviteter 
Sak 11/17  Sommerens arrangementer 
Sak 12/17 Arrangementer og gjøremål fremover 
 
   
Sak 09/17 Orienteringer      
Økonomi: 
Vi har ca. kr 119.000 på brukskonto og kr 106.000 på sparekonto.  
 
Vi har innvilget kr. 15.000 fra Barentssekretariatet til koordinering av årets Barents Cycling 
Cup (BCC). Duttá sender inn regnskap, rapport og utbetalingsanmodning.  
 
Erke sender utbetalingsanmodning til kommunen for innvilget tilskudd til barneidrett/ 
tospråklighetsmidlene.  
 
Regnskap pr 31.08.17 tas til orientering. Tilskuddet fra kommunen (barneidrett) og Barents er 
ikke inntektsført i denne oversikten, men tas med i årsavslutninga. Det kommer også inn 
momskompensasjon ca. kr 30.000 og grasrotandel på ca. kr 15.000. Tilskuddet fra 
flyktningefondet på kr. 25.000 er inntektsført. Monica har fulgt opp ovenfor Tana fysikalske.  
 
Hittil har 180 medlemmer betalt medlemsskap i år J  
 
 
Sak 10/17  Treninger og aktiviteter 
Sykkelaktiviteter:  
Se referat fra sykkelmedlemsmøtet 5. september 2017 om både sykkellek for barn, treninger, 
samlinger, rittdeltakelse mv. både fra i år og planer for neste sesong/år.   
 
Medlemsmøtet har fremmet behov for refleksvest og profileringsartikler i klubbens design (se 
sak 7 i referatet fra medlemsmøtet). Styret er positiv til å bestille vester til bruk for aktive og 
frivillige under arrangementet m.v, samt til bestilling av profileringsartikler som caps, sokker 
mv. Vi avventer oppfølging av nye samarbeids-/sponsoravtaler før endelig bestilling.  
 
Sykkelgruppa er i gang med oppfølging av nye sponsoravtaler fra og med neste år.   
 
PGP 21.-22. juli 2018: Monica sender en leieforespørsel til Grendehuset i Sirbmá.  
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Barneidrett:  
Oppstart 9. juli og ble avsluttet i dag. Veldig bra tiltak og godt oppmøte hele sommeren; 
mellom 7 – 25 barn og totalt har 30 ulike barn deltatt.  
 
Løpekarusell:  
Godt oppmøte, spesielt av barn. Håper på å få med flere voksne neste år. Siste gang i år; 
tirsdag 19. september med premieutdeling i banken.  
 
 
Sak 11/17  Sommerens arrangementer  
 
Sykkelrittet Polaris Grand Prix 22.-23. juli:   
• Totalt deltok 48 syklister, hvorav 15 fra klubben, og hele 21 deltakere fra Russland samt 

5 fra Finland. 
• Fra aktives ståsted fungerte alt – proft arrangement med mange frivillige i sving (se 

sykkelmedlemsmøte 05.09.17).  
• Mange og flinke frivillige, også i de sentrale funksjonene. Meget bra team og det så ut til 

å være bedre arbeidsfordeling enn tidligere.  
• Sekretariatet fungerte veldig bra. Eneste utfordring; mange spørsmål fra veivakter. Neste 

gang: Ved info til veivakter fortelle hvem som er siste startende i klassen/til vending.  
• Passe tidsavstand mellom tempo og gateritt lørdagen og bra med premieutdeling for 

tempo og gateritt for barn rett etter målgang.  
• Vurdere større premier for fellesstart eller sammenlagt eller a la RástegáisáOpp.  
• Start og mål for tempo må skilles/bedre avstand. Vurdere å stenge grendehusveien under 

temporittet.  
• Det var styrket vakthold under gaterittet – veldig bra og samband (jaktradioer) fungerte 

utmerket og dommerne tok ut ryttere i rett tid.  
• Nøytral servicebil til fellesstart må være tilgjengelig i startområdet 1 time før start. 
• Husk å sende tillatelse til politiet og Vegvesenet tidligere.  
• Fremdeles utfordring med eqtiming og tidtaking – helt fra rittet skal legges inn i eqtiming 

og til oppgjøret til forbundet skal tas.  
- Rittet må opprettes mye tidligere i eqtiming, senest 1. mai.  
- Legg til;  Melde på til alle øvelser samtidig.  
- Tidligere påmeldingsfrist (nå ble det mye arbeid siste dagen), helst 1 uke før, men i alle 
fall 3 dager før rittet.  
- Praktisere dobbelt startkontingent for etteranmeldte (slik det står i invitasjonen), også 
for egne ryttere (dvs. de må selv betale startkont. – ikke klubben for dem).  
- Være obs i overføring av deltakerliste til startliste.  
- Når startliste lages og særlig til tempo, husk å levne par plasser til etteranmeldte i hver 
klasse.  
 

RástegáisáOpp ble dessverre avlyst i år pga dårlig vær.  
 
Langsnesmarkedet: Vi deltok ikke i år med laksegrilling og kafé, og i utgangspunktet tar vi ikke 
sikte på å delta neste år heller. Vi satser heller på å profilere idrettslaget gjennom aktiviteter 
(treninger, barneidrett, aktivitetsturer m.v) og konkurranser.   
 
 
Sak 12/17   Arrangementer og gjøremål fremover 
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Skiklær/overtrekksdress: Vi er i gang med å innhente tilbud på skidress/overtrekksdress (jakke 
og bukse) som også kan brukes i fbm. løping og anna aktivitet. På lik linje med sykkelklær 
blir det bestilling på nett (medlemmer gjør det selv). Vi avventer prosessen med forhandling 
om nye sponsoravtaler før bestilling.  
 
Styret har fått spørsmål fra medlemmer om innmelding i Skiskytterforbundet. Monica følger 
opp.  
 
SVL-N har sendt på høring forslag til ny organisering av samisk idrett. Høringsfristen er 15. 
september. Synnøve utarbeider utkast til høringsuttalelse.  
 
Opprydding/plukke søppel ved Tanaelva fra Bildan til Bievra (20 km). Vi deler opp i roder og 
oppfordrer medlemmer og andre til å melde seg til å plukke. Britt følger opp. I tillegg 
planlegger vi en felles ryddedag som avsluttes med sosialt samvær. Monica følger opp.  
 
Saltkjøttfesten: Vi sjekker ut om det er interesse for arrangementet før vi evt igangsetter 
planlegging.  
 
 
 
 
 


