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Styremøte 11. januar 2018 kl. 20.40 – 21.25 

Tilstede:  

Monica Balto Anti, Odd Erik Solbakk, Leif Erik Varsi, Leif Varsi (vara) og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Britt Somby. 

Saksliste:  

Sak 01/18 Orienteringer 

Sak 02/18 Bestilling av ski-, sykkel- og triatlonklær og løpeskjorte 

Sak 03/18  Treninger og aktiviteter 

Sak 04/18 Arctic Race of Norway – forberedelse 

Sak 05/18 Deltakelse i ekstraordinært 20. januar 2018 og ordinært sykkelting 10.-11. mars 

Sak 06/18 Årsmøtet 22. februar 2018 - forberedelser 

 

  
Sak 01/18 Orienteringer      
Økonomi: 

Vi har ca. kr 135.000 på brukskonto og kr 106.000 på sparekonto. I desember fikk vi utbetalt 

kr. 32.500 i momskompensasjon.  

 

Alle sponsoravtalene er stort sett på plass for en ny 2-3 års periode, også ENI. Monica følger 

opp ČálliidLágádus.  

 
Medlemsregistrering 2017 og –betaling 2018: 

196 betalende medlemmer i  2017. Det er sendt rapport til SVL-N. Duttá følger opp 

idrettsregistrering når den er klar for rapportering.   

 
Sak 02/18 Bestilling av ski-, sykkel- og triatlonklær og løpeskjorte 
Vedtak:  

Av leverandør velger Orginal teamwear – samme for både sykkel- og skiklær, og klesmerker 

blir det Swix skiklær og Kalas sykkelklær. Av skiklær ønsker vi overtrekksdress, tights og 

lue, og fargene til offroad-drakt-fargene; sort og blått. Etter forslag fra Monica, blir det 

følgende tekst og logoer på skiklærne: Sirbmá + sameflagget samt logo til Intersport og Tana 

fysikalske, og på lua; Sirbmá og sameflagget. På sykkelklærne blir det som før; alle lokale 

sponsorer. Forslag til design klargjøres med Monica.  

 

I tillegg vil det bli bestilt 50 caps (profileringsartikkel) og 50 refleksvester til utdeling til  

aktive som betaler helårslisens (ca 20-25) og ellers til bruk av frivillige under arrangementer 

og evt til premier. Husk å få med sameflagget – også på capsen.  

 
 

Sak 03/18  Treninger og aktiviteter 

Barneidrett innetrening – torsdager kl. 18: Oppstart i dag, godt oppmøte med 12 barn (8 mnd – 10  

år).  



2 

 

 

Ski- og løypekjøring: Felles skitreninger har vært planlagt tirsdager kl. 17.30, men hittil i januar 

har det vært for kaldt. Men folk går på ski i løypene, og nå er timeren til lysene i lysløpa 

ordna.  

 

Spinning – 2 ganger i uka; tirsdager og torsdager kl. 19: Oppstart tirdag 9. januar, første gang på 

flere år.  
 

Crossfit trening I Sirbmá: Onsdager kl. 19.30, oppstart etter jul var 3. januar.  

 

I tillegg er treningsrommet mye i bruk. Når det plass til mere utstyr.  

 
Vedtak:  

Vi bestiller romaskin Consept2 (tilbud på kr. 11.500) og tv til bruk foran tredemølle. Per Ove 

og Leif Erik følger opp.  

 
 

Sak 04/18  Arctic Race of Norway 2018 - forberedelse 

Arctic Race of Norway kommer går i år i Finnmark; 16.-19. august og to av etappene er i Øst 

Finnmark; 1. Vadsø – Kirkenes og 2. Tana – Kjøllefjord.  

 

Styret foreslår fellesmøte med sykkelgruppa for å komme i gang med planlegging og evt 

initiativ ovenfor arrangøren, gjerne før årsmøtet.  
 

 

Sak 05/18  Ekstraordinært sykkelting 20. Januar og ordinært sykkelting 10.-11. mars 

2018 

Det er innkalt til ekstraordinært sykkelting 20. januar 2018 med krav om at to saker skal 

behandles; valg av nytt styre og ny valgkomité frem til ordinært sykkelting, som er 10.-11. 

mars 2018. Fristen for å melde på representanter til det ekstraordinære tinget var i går, 10. 

januar. Påmeldingsfrist er ikke fastsatt, og påmeldings-/fullmaktsskjema sendes ut senere.  
 

Vedtak:   

Styret gir sykkelgruppa i fullmakt til å velge representanter til det ordinære sykkeltinget 10.-

11. mars 2018 i Tønsberg.  

 
 

Sak 06/18 Årsmøtet 22. februar 2018 

Årsmøtet arrangers torsdag 22. februar kl. 19 i Sirbmá, grendehus/gilivistti.  

 

Kunngjøres i hht vedtektene. Duttá legger ut innkalling på nettsiden og Erke ordner annonse 

til Ságat innen 22. januar. Husk å få med fristen for å fremme saker til årsmøtet; 15. februar 

2018, samt at alle som deltar i årsmøtet er med i trekningen av Sirbmá ILs nye skidress 

(overtrekksdress og lue, verdi kr. 2.500).  

 

Monica forbereder utkast til organisasjonsplan for 2018 og ber valgkomiteen igangsette sitt 

arbeid. Erke ferdigstiller regnskapet for 2017 og sender til revisorne. Duttá lager utkast til 

årsmelding og budsjett 2018 i samarbeid med Erke. Styret behandler årsmøtesakene før de 

legges ut på nettsiden – senest 15. februar.  

 


