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Styremøte 12. juni 2016 kl.18.10 – 19.10 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Odd Erik Solbakk, Jovnna Ánde Balto Henriksen (varamedlem) og Synnøve 
Solbakk (Duttá). 

Forfall: Britt Hjørdis Somby og Leif Erik Varsi.  

Saksliste:  

Sak 07/16  Orienteringer 
Sak 08/16 Diverse møtedeltakelse 
Sak 09/16 Lotteri 
Sak 10/16 Langnesmarkedet 2016 
Sak 11/16 Ungjobb 2016 – tilsetting av sommervikar 
Sak 12/16  Lagets utstyr og lager i Sirbmá 
Sak 13/16 Diverse søknader 
Sak 14/16 Støtte til Signe Marie Fidje Store's OL satsing og deltakelse 
Sak 15/16 Sápmi næringshage – medlemsskap 
Sak 16/16  Ledelsen i idrettslaget – Monica Balto i permisjon 
   
Sak 07/16  Orienteringer      
Økonomi: 
Vi har ca. kr. 70.000 på brukskonto og kr. 105.000 på sparekonto. Vi har ubetalte regninger 
på ca. 50.000 (inkl. kommisærer for RM). Neste uke sendes ut faktura til sponsorene for ca. 
40.000 (ENI og ČálliidLágádus har allerde fått faktura og betalt):  
 
Sparebankfondet har innvilget kr. 50.000 til RM landevei, og Bbarentssekretariatet har  
innvilget kr. 22.000 til BCC deltakelse/koordinering.  
 
Erke ordner mCash til laget, både til bruk på loddsalg og under våre arrangement. Spør 
banken (SNN) om QR-koden og hvordan det brukes.  
 
Medlemsskap: 
Medlemskontigent for 2016 er sendt ut i januar via minidrett, og hittil 148 betalt for 
medlemsskap i år. Det sendes ut betalingspåminning til de som ikke har betalt.  
 
Friidrett og barneidrett – oppstart 4. juni:  
Friidrettsgruppa er godt i gang med sitt arbeid, og har arrangert egen vår-løpekarusell samt 
løpekarusell i samarbeid med ILAR og Polarstjernen.  
  
Vårt barneidrettstilbud dette sommerhalvåret er også igang, og ble første gang arrangert 
lørdag 4. Juni kl. 14.30 i fbm regionmesterskapet i landevei i Tana bru, her deltok 17 barn. 
Tilbudet fortsetter søndager utover sommeren, og idag deltok deltok 14 barn.  
 
Sykkel: 
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Sykkelgruppe er også godt i gang med sitt arbeid, og har gjennomført både treninger, 
treningssamling, sykkelaktivitetstilbud for barn i fbm Deanu searats treninger de to tirsdagene 
i mai - her deltok mellom 15-30 barn, samt deltakelse i ulike ritt.  
 
RegionNordmesterskap (RM) landevei 3.-5. juni 2016: 
Lagets og sykkelgruppas største arrangement i år har vært arrangering av RM på 
landeveissykkel. Rundt 100 syklister deltok, hvorav 17 egne, og ca. 70 frivillige var involvert 
i arrangementet. Vi har fått gode tilbakemeldinger på arrangmentet.   
Triatlon:  
Vi har hatt vår første deltaker, Sveinung Hjelle, i et triatlonstevne i år; Halvfeit-triatlon 11. 
juni.  
 
Politiattester:  
Monica følger opp ovenfor de aktivitetsledere/trenere det gjelder i alle grupper med link til 
søknad og info.  
 
Sak 08/16  Diverse møtedeltakelse   
SVL-N årsmøte 25.-26. juni 2016 i Tromsø :  
Vi er kjent med at det avholdes årsmøte i SVL-N i Tromsø 25.-26. Juni, men vi kan ikke se å 
ha mottatt innkalling til møtet. Styremedlemmene har ikke anledning til å delta, og siden vi 
ikke har mottatt innkalling igangsettes ikke prosess med å finne noen andre til å representere 
laget.  
 
Møte om Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 27. luni 2016 kl. 17.30: 
Fung.leder Britt Hjørdis Somby deltar i møtet.  
 
Sak 09/16 Lotteri 
Vi gjennomfører lotteri i år også, og velger premier fra vår sponsor Intersport som leverer 
tilbud på premier innen utgangen av uka. Erke følger opp.  
 
Sak 10/16 Langnesmarked 2016 
Med gjennomføring av regionmesterskap i landevei 3.-4. juni har vi hatt et stort arrangement i 
år med over 70 frivillige i arbeid. Vi opplever ikke å ha kapaitet til å gjennomføre 
laksegrilling og kafé på årets Langnesmarked, men regner med å komme sterkt tilbake neste 
år.  
 
Sak 11/16 Ungjobb 2016 – tilsetting av sommervikar  
Monica Balto fratrådte under behandling av denne saken.  
 
Nina Balto Hansen ansettes som ungjobber/sommervikar fra 13. juni og til 20. august. Hennes 
oppgaver er vedlikehold av gressbanen, rydde lageret/bua, loggføre idrettslagets lager- og 
inventarlista m.v. Erke følger opp ovenfor kommunen, Per Ove og Britt følger opp Nina i 
sommer.  
 
Sak 12/16 Lagets utstyr og lager i Sirbmá 
Lagets utstyr har store verdier. Styret ser det som nødvendig å få bedre oversikt over lagets 
utstyr, samlet det og sørge for forsvarlig lagring av blant annet el.utstyr. Til fotballbua må det 
settes inn to dører som kan låses og gulvet må utbedres.  
 
Utstyr kan lånes ut til medlemmene etter forespørsel til leder/styret. Det lages en egen avtale 
for lån/leie av lagets utstyr.  
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Erke og anleggsleder Per Ove følger opp.  
 
Sak 13/16 Diverse søknader 
Ul-Juhán Partapuoli - Søknad om støtte til sykkeltur fra Lindesnes til Nordkapp sommeren 2016:  
Støtte innvilges som omsøkt, kr. 5.000, under forutsetning av profilering av Sirbmá med 
draktklær og på annen måte under turen, og vi oppfordrer også til bruk av sameflagget. Vi 
imøteser din frivillige innsats for laget ved en senere anledning.    
 
Jovnna Ánde B. Henriksen fratrådte under behandling av denne søknaden.  
Jovnna Ánde B. Henriksen og Niillas S. Andersen – Søknad om deltakelse i ritt i Tromsø 21.-22. mai:  
Søknadene innvilges i hht punkt 2 i reglementet. Erke følger opp.  
 
Sak 14/16 Støtte til Signe Marie Fidje Store's OL-satsing 
Styret ønsker å støtte Signe Maries OL-satsing og deltakelse med kr. 2.000. Erke følger opp.   
 
Sak 15/16 Sápmi næringshage - medlemsskap 
Vi er invitert til å være medlem i Sápmi næringshage. Saken fremmes til årsmøtet.  
 
Sak 16/16 Ledelsen i idrettslaget - Monica Balto i permisjon 
Leder Monica Balto går ut i permisjon 13. juni i år, og nestleder Britt Somby vil fra samme 
dato fungere som leder. 1. vara Leif Varsi blir fast styremedlem i Baltos fravær.  
 
 
 
 
 
 


