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Styremøte 12. september 2016 kl.18.10 – 19.30 

Tilstede:  
Monica Balto, Britt Hjørdis Somby, Odd Erik Solbakk, Leif Erik Varsi og Synnøve Solbakk 
(Duttá). 

Saksliste:  

Sak 17/16  Orienteringer 
Sak 18/16  Status oppfølging av organisasjonsplan – status fra gruppene  
Sak 19/16 Diverse møtedeltakelse og uttalelser 
Sak 20/16 RástegáisáOpp - Oppsummering/egenevaluering 
Sak 21/16 Treninger fremover 
Sak 22/16 Diverse søknader 
   
Sak 17/16  Orienteringer      
Økonomi: 

Regnskap pr. 31. august 2016 viser et underskudd på kr 121.000. Vi har hatt et høyt 
aktivitetsnivå, men mindre inntektsbringende aktivitet. I år har vi ikke hatt laksegrilling og 
kafé på Langnesmarkedet og i tillegg har vi mindre sponsorinntekter enn budsjettert (bl.a har 
hovedsponsor bidratt med 50.000 mindre i år). For resten av året forventes mer inntekter enn 
utgifter (det meste av årets utgiftsbringende aktivitet er allerede kostnadført); loddsalg ca. kr 
60.000 og momskomp på kr 40.-50.000.  
 
Vi har kr. 25.700 på driftskonto og kr 106.000 på sparekonto. Vi har kr. 78.200 i ubetalte 
regninger, stortsett fra egne aktive medlemmer til rittdeltakelse m.v. (disse er kostnadsført pr 
31. august men ikke utbetalt).  
 
Sparebankfondet har innvilget kr. 50.000 til RM landevei, og Barentssekretariatet har  
innvilget kr. 22.000 til BCC deltakelse/koordinering. Vi er i ferd med å sende rapport og 
regnskap og be om å få utbetalt tilskuddene. Monica purrer på svar fra Sametinget (søknad til 
RM).  
 
Monica følger opp og søker midler fra NIFs flyktningefond (søknadsfrist 16. september 2016) 
og Sparebankfondet og evt andre om midler til spormaskin og beltepusser.  
 
Loddsalg: Hittil er det kun Eiriks loddsalg som er satt inn på konto. Styret oppfordrer flere til å 
selge lodd, og særlig de aktive men også medlemmer som ønsker å ha aktivitetstilbud i 
Sirbmá; skiløyper, friidretts/barneleker, mv. Våre anlegg koseter å drifte.  
 
Medlemsskap: 

Medlemskontigent for 2016 er sendt ut i januar via minidrett, og hittil har 170 betalt for. 
 
Bruksavtaler med FeFo: 

FeFo etterlyser dokumentasjon/bruksavtale på diverse stier, grillhytta m.v. Britt Hjørdis og 
Monica følger opp.  
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Sak 18/16  Status oppfølging av organisajonsplan og fra gruppene/aktivitetsstatus     
 
1. Styret, jf. vedtektene § 15, 10 a) og b). 

Styrets oppgaver fremgår av vedtekene § 18. I tillegg prioriteres disse bredde- og 
folkehelsetiltak i 2016: 
- Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa i Sirbmá (trasé, lys m.v.). Status/Oppfølging: Britt ber 
om møte med skiutvalget og anleggsvalget (samtidig) for å drøfte saken. I samme møte tas 
opp rydding av trasé (beitepusser) før vinteren.  
- Prosjektansvar for etablering av lassokastestadion i Sirbmá. Status/Oppfølging: Tas opp i møtet 
med skiutvalget og anleggsvalget. 
- Organisere øvrig aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave). Status: 
Styrketreningsrommet er tilgjengelig - og vi har nøkkel. Spinningstilbud i Sirbmá avhenger av 
lokaler, og pr i dag er det ikke mulig.  
- Organisere og gjennomføre laksegrilling på Langnesmarkedet. Status: Ble ikke arrangert i år, se 
vedtak i sak 10/16, styremøte 12.06.16.  
- Organisere lotteri. Status: I gang.  
- Initiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá gilisearvi/bygdelaget, 

f.eks saltkjøttaften. Oppfølging: Saltkjøttfest arrangeres lørdag 19. november. Leif Erik 
organisere kokketeam (spør Martin), Erke ordner musikk og tar påmeldinger. Britt Hjørdis og 
Kristin står i døra/inngangsbill. Monica gjør bestillinger.  
 

2. Anleggsgruppe Sirbmá. Oppgaver: 

- Vedlikehold av gressbanen og bua/lageret. Status/Oppfølging: Iverksatt, men mangler to dører 
m/lås. Erke følger opp.  
- Vedlikehold av styrketreningsrommet. Status/Oppfølging: Ordnet, mangler speil – bedt om 
tilbud. Leif Erik følger opp.  
- Registering og premiering av trimkassetrimmere, både sommer og vinter. Status: Britt følger opp i 
møte med anleggsutvalget (og skiutvalget).  
 
3. Friidrettsgruppe. Oppgaver: 

- Organisere og gjennomføre løpekarusell i samarbeid med andre idrettslag i regionen. Status: 
Gjennomført. 
- Organisere og arrangere friidrettsleker/barneidrett, også lassokasting. Status: Gjennomført.  
- Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimmarsj til Ra ́stegáisá. Status: Gjennomført, se 
oppsummering/evaluering i sak ../16. 
- Organisere og gjennomføre Barfrostmila. Status: Gjennomføres 5. nov. i år. 
 

4. Skigruppe. Oppgaver: 

- Organisere skiløypekjøring. Status: Gjennomført frem til våren. 
- Organisere og arrangere skilek/skikarusell, også lassokasting. Status: Tas opp i møtet med 
skigruppa; gjennomføres i samarbeid med barne/friidrettsgruppa?  
- Organisere og arrangere familieskidag. Status: Ikke gjennomført 1. halvår.  
- Organisere og arrangere klubbmesterskap på ski. Status: Ikke gjennomført 1. halvår. 

 

5. Sykkelgruppe. Oppgaver: 

- I samarbeid med styret organisere og arrangere regionmesterskap i landeveissykling 3.-5. juni. Status: 
Gjennomført. 
- Organisere og arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge; terrengkarusell. Status: Delvis 
gjennomført. 
- Koordiere og organisere deltakelse i ritt og treningssamlinger. Status: Gjennomført. 
- Organisere treninger. Status: Gjennomført tom. juni. 
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- Organisere og gjennomføre klubbmesterskap i (tempo)sykling. Status: Ikke gjennomført. 
- Følge opp eventuelle triathlondeltakere. Status: Gjennomført.  
 
Styret ba alle gruppene komme med en halvårsrapport, og mottok kun fra én gruppe: 
 
Sykkelgruppa – Statusrapport pr. 31. august om aktiviteter hittil i 2016:   
- Treningssamling i spinningssalen på Tana fysikalske 1.-2.1: 14 deltakere, deriblant Morten 
Gamst Pedersen ;)  
- OL-fakkelstafett 11.1 i Alta. Eirik deltok.  
- Gjennomført trener1-kurs 20.-21.2: PT, Duttá, Martine.  
- Deltatt i sykkeltinget 26.-28.2 i Bergen (Duttá, Marianne for forbudsstyret og Olav for 
regionen). 
- Vært initiativtaker og pådriver for etablering av regionlag - det ble realisert i år. Anders med 
på laget fra oss.  
- Sykkelmedlemsmøte 7.4. Referat på nettsiden.  
- Landeveistreningssamling i Slovenia gjennomført 30.april - 8. mai; 12 deltakere, hvorav 7 
unge.  
- Ukentlige sykkeltreninger gjennomført våren og ut juni. Etter RM dabba det av.  
- Arr. 2 sykkeltreninger for barn i samarbeid med Deanu searat i mai; 20-30 deltakere.  
- Terrengtreningssamling 22.-24.7: 5 deltakere fra oss.  
- Deltatt i ritt fra slutten av mai og utover høsten - både landevei og terreng. Høydepunkt; RM 
i Tana, onroad (3 deltakere) og offroadfinnmark (7), Morgendagenshelters ritt (Henrik). 1 
NC-rytter i år, Anders deltatt i de fleste NC-rittene. Foruten RM hadde vi flest deltakere i 
Nordreisa 27.-28.5 (5), Vadsø 11.-12.6 (6) og Luosto 18.-19.6 (8).  
- Arrangert RM : 77 deltok på tempo fredag, 80 i fellesstarten lørdag og 49 på gateritt søndag. 
Dvs. ca 90 unike deltakere, inkl. 4 fra Finland og 14 fra Russland. 70 frivillige i sving og 
planleggingsgruppa på rundt 10 jobba hele helga. 
- Ul Juhán sykla Norge på langs i sommer, 25.5-18.7.  
- Triathlon: 1 deltaker (Sveinung) i Norseman 5.8. 
- Til helga blir det SkaidiXtreme - hvor vi iallefall deltar med 3 (Stein, Henrik og PT).  
 
Kort oppsummert: Aktiv sesong tom. RM, etter det har vi ikke klart å mobilisere like sterkt. 
Oppfølging: Foreslår sesongavslutningsmedlemsmøte i sept./oktober med pizza e.l. 
 
Sak 19/16  Diverse uttalelser og møtedeltakelse  

Britt deltatt i møte 27. juni i år om kommunedelplan for fysisk aktivitet og kulturbygg, planen er nå 
sendt på høring med høringsfrist 19. oktober. Britt og Synnøve forbereder uttalelse.  
 
Styret har avgitt en høringsuttalelse til Deanu gielda 2016-2019 Sámegiella giella-

ovdánahttinplána/Plan for samisk språkutvikling 2016-2019 i Deanu giela-Tana kommune 1. august 
2016, og den er tilgjengelig på vår nettside: http://www.sirbma.no/govat/doc/2016-
2019_deanu_gielda_giellapla769na_cealka769mus780.pdf  
 
Tana frivillighetssentral inviterer lag og foreninger til møte 21. September 2016 om ulike 
aktiviteter i kommunen. Monica deltar.  
 
Finnmark idrettskrets arrangerer kurs i coaching og kommunikasjon 1. oktober 2016 i Alta, i 
Vadsø 25. – 26. Oktober kl. 18-21. Synnøve vurderer å delta og høre om flere vil bli med.  
 
Idrettens superhelg 4.-6. november i Karasjok. Tema: Den viktige kommunikasjonen. Monica 
har lyst til å dra, men må se an. Vi hører om flere/fra gruppene vil delta.  
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Sak 20/16  Oppsummering/egenevaluering av RástágáisáOpp 11. august 

• Flott arrangement, men få deltakere: 9 deltok i konkurraseklassen og 39 trimmere (mot 
34/75 året før). Kan skyldes manglende/sen markedsføring. Oppfølging: Før neste års arr. 
lages en arbeids- og tidplan om særlig markedsføring, inkl. redaksjonell omtale. 

• Arr.messig med registrering, tidtaking, drikkestasjon (lávvu før oppstigningen) gikk veldig 
bra – men vi glemte å sende med drikke (vann/saft) til drikkestasjonen.  

• Bra arbeidsdeling; noen rigga til kvelden før og mange stilte i start/målområdet som 
frivillige.  

• Bra med bål med pølser, kaffe og kaker ved parkeringen etter nedstigningen. Vurdere å ta 
betalt, evt lage enda mer rundt arr; laksegrilling, egne t-skjorter m.v.  

• Vi bør få løpet terminfesta og ha mulighet for onlinepåmelding. 
 
Sak 21/16 Treninger hos 2016 

Sykkelgruppa og friidrettsgruppa har stort sett avslutta sesongen – foruten barfrostmila m.v.   
 
Styret ber skigruppa i samarbeid med barneidrettsgruppa om å få igang et tilbud i Sirbmá fra 
senhøsten og utover vinteren.  
 
Styrketreningsrommet i grendehuset i Sirbmá er tilgjengelig for medlemmene, og nå har vi 
også egen nøkkel.  
 
Det hadde vært ønskelig med både spinning og annen treningstilbud som yoga o.l. i Sirbmá, 
men per tiden er det ikke mulig å få til, primært fordi vi ikke ha frivillige/instruktører til å 
gjennomføre treningene. Med spinning er det i tillegg utfordringer med å frakte syklene til og 
fra gymsalen og lagring.  
 
Sak 22/16 Diverse søknader 
Sveinung Hjelle – søknad om bidrag til forberedelse og deltakelse i årets Norseman (triatlon):  
Pga lagets økonomi utsettes saken til desember.   
 
 
 


