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Styremøte 11. september 2019 kl. 15.30 – 16.40 
Tilstede:  
Monica Balto Anti, Ole Henrik Somby, Odd Erik Solbakk og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Leif Erik Varsi.  

Saksliste:  

Sak 13/19  Orienteringer  
Sak 14/19 Treninger og aktiviteter  
Sak 15/19 Evaluering av sommerens arrangementer (PGP og Rástegáisái)  
Sak 16/19 Rullering av handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett, fysisk   

aktivitet og kulturbygg 2020 - uttalelse 
Sak 17/19 Giellavahkku/Samisk språkuke 21.-27.10.19 
Sak 18/19  Idretttens superhelg 18.-19.10.19 
Sak 19/19 Saltkjøttfesten 23.11.19 
	
 
Sak 13/19 Orienteringer     
Økonomi:  
Pr. i dag har vi ca. kr 100.000 på brukskonto og kr 107.000 på sparekonto. Vi har ca. 20-
30.000 i ubetalte regninger.  
 
Regnskapsrutiner: Regnskapsfører tildeler utbetalings-mulighet til leder også.  
 
Følgende inntekter/tilskudd har vi mottatt (siden forrige styremøte): kr. 10.000 fra NCF til 
sykkelaktiviteter. 
 
Følgende tidl. tilskudd følges opp: kr. 20.000 tospråklighetsmidler fra kommunen til 
skiaktiviteter, kr. 70.000 fra Barentsekretariatet for BCC-2019 (sykkelritt). Disse følger 
Synnøve opp. Tilskuddet til fra SNN til Rástegáisái/RástegáisáOpp for 2019-2020 følges opp 
av Monica.  
 
Vi har mottatt regning fra Nordlysbyen ski på treningsavgift for en utøver for 2019-2020 
sesongen. Monica avklarer avtalen og betaling av fakturaen med utøveren/foreldrene med 
henvisning til vårt reglement pkt. 8 (kan dekkes etter særskilt avtale) og 9 (etterskuddsvis 
betaling).   
 
Per Torleiv som sponsoransvarlig bes sjekk opp varigheten på Vår-energi avtalen.  
Sykkelgruppa er i gang med å ordne finansiering til rehabilitering av Tana sykkelpark, 
tidligere BMX-banen – veldig bra! Vi må også finne et samisk navn til anlegget.  
 
Medlemsstatus: 
Vi har pr i dag 252 betalende medlemmer (230 i 2018).  
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Sak 14/19 Treninger og aktiviteter  
Høstkarusellene er i gang fra 13. august; anna hver tirsdag løpekarusell og anna hver onsdag 
sykkelkarusell. Løpekarusellen ble avsluttet 10. september og det har vært til sammen 43 
deltakere. Sykkelkarusellen avsluttes 18. september, og hittil har det vært 17 og 20 deltakere 
pr. gang.  
 
Vi har kjøpt inn 4 småe landeveissykler som har vært i bruk på sykkelkarusellen og ritt.  
 
Fellestrening landeveissykling er stortsett gjennomført ukentlig fra mai og ut august.  
 
Folkebadet er i gang fra 4. september. Etter forespørsel fra TBK – og i fbm deres 
håndballsamling - arrangerer vi også folkebad søndag 15. September kl. 15-19.  
 
Andre aktiviteter:  
Synnøve deltok i fylkeskommunens info-møte om spillemidler 2. september i Tana bru.   
 
Sak 15/19 Evaluering av sommerens arrangementer  
Sykkelarrangementet Polaris Grand Prix 15.-16. juni 2019  
• Bra deltakelse; totalt 60 (43 i ritt) og 16 barn på gaterittet. Artig med deltakere fra Alta og 

selvsagt våre sykkelvenner fra Russland, dessverre ingen fra Finland i år.  
• Meget bra tidspunkt å ha rittet på – i midten av juni. Vi gjør det neste år også.  
• Nok en gang et organisert ritt med ca. 30 frivillige i sving.  
• Fint vær J  
• Gratis (tørr)mat til alle i kafeen. Oppfølging/neste gang: oppskjært frukt, men ikke i 

plastbeger (miljøprofil).  
• Fine premier – og særlig på fellesstarten.  
Oppfølging/neste år:  
• Egen startkont. (pris) for barn – i år likt for alle; kr. 100.  
• Pass på at vi har samme påmeldingsfrist i ”alle kanaler” – trenger ikke så tidlig 

påmeld.frist, holder med onsdagen samme uka.  
• Vi (PT) kan selv legge inn våre deltakere rett inn i systemet (eqtiming), og avklare hvem 

som legger inn de russiske og finske deltakerne. 
• Pass på at oversikten over biler også er avklart og oppdatert.  
• Sekretariatet: Vær nøye ed å fylle ut alle som betaler engangslinses. 
• Vi trenger nytt kommissærkurs – aktuelle: Britt, Marianne, Monica, PT, Erke? og Per 

Ove? 
 
Rástegáisái søndag 21. juli 2010: 
• Flott vær og bra arrangement.  
• Bra tidspunkt – mange gode tilbakemeldinger på det. Vi holder på datoen neste år også – 

lørdagen.  
• 101 deltakere totalt – flere løpere fra andre deler av landet.  
• 6 frivillige; 2 (Monica og Britt ved start&avslutning, 3 (Juhán og Tom) ved lávvuen før 

siste stigning og 1 tidtaker på toppen (Marianne). I tillegg hadde Torleif og PT lagd ny 
bru. 

Oppfølging/neste år:  
• Mer fokus på digitale løsninger, både påmelding og resultatliste.  
• Fokus på at alle som tror de klarer å komme seg opp innen 3 timer deltar i konk.klassen! 
• Samkjøre distansene med frisklivssentralen m/skilt og ha matstasjon v/første reg.punkt 

også.  
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• Ta med mer vann til drikkestasjonene.  
 
Sak 16/19 Rullering av handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk    
   aktivitet og kulturbygg 2020 - Høring 
Kommunen har 26. august i år sendt på høring handlingsprogrammet for kommunedelplanen 
på høring til lag og foreninger med 1. oktober 2019 som høringsfrist. Handlingsprogrammet 
er oversikten over prioriterte ordinære anlegg, ikke godkjente anlegg, nærmiljøanlegg og 
kulturbygg.  
 
Vi sender inn en uttalelse på at vi ønsker å opprettholde våre to nærmiljøanlegg; Deanu 
sihkkelšillju/Tana sykkelpark – tidligere  BMX-banen (rehab) og Downhill/offroadrundløype. 
Sistnevnte står som urealisert, men er delvis realisert; offroadrundløypen er realisert og skiltet 
(ikke spillemiddelfinansiert). Vi har også ikke-prioritert anlegg; nr. 6 Lysløypa i Sirbmá (reh) 
og lassokastingsanlegg (urealisert), som vi ønsker å beholde i oversikten.  
 
Sak 17/19  Giellavahkku /samisk språkuke 21.-27.10.19 
SEG v/koordinator for urfolksspråk året har bedt om tilbakemelding på om vi har 
tiltak/arr./treninger i fbm giellavahkku/samisk språkuka 21.-27. oktober 2019.  
 
Vi har følgende samiskspråklige treninger/tiltak språkuka:  
Maŋŋebárgga 22.10 ja duorastaga tii. 18: Sámi-Spinn(ing) Sirpmá gilivisttis  
 
Sak 18/19  Superhelga/idrettskretsens 100 års jubileum 
Synnøve vurderer å delta.  
 
Sak 19/19 Saltkjøttfest 23. november 2019 
Dato fastsatt; lørdag 23. November 2019 i Sirbmá. Monica har bestilt musikk; Dag Pedersen, 
og lager fb-arr. Ole Henrik bestiller årets sponsorgave; kopp – 30 stk.  
 
Frivillige: Monica, Leif Erik, Johan, Ole Henrik, Per Torleiv, Synnøve, Eva (søndag til 
opprydding). Flere ordnes etter hvert.  
 
 
 
 
 
	


