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Styremøte 12. desember 2016 kl. 18 – 19.15 

Fremmøtte:  
Britt Hjørdis Somby, Odd Erik Solbakk, Leif Varsi (vara) og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Monica Balto og Leif Erik Varsi 

Saksliste:  

Sak 26/16  Orienteringer og oppfølging etter forrige styremøte 
Sak 27/16 Oppsummering av årets saltkjøttfest 
Sak 28/16 Skiløypetraséen og nydyrking 
Sak 29/16  Lotteri 2016 – trekning 
Sak 30/16 Div søknader  
Sak 31/16 Årsmøtet 2017 
 
 
Sak 26/16  Orienteringer og oppfølging etter forrige styremøte 
Økonomi: 
Vi har kr 114.000 på brukskonto og kr 105.000 på sparekonto. Vi har idag fått inn kr. 39.000, 
som antagelig er momskompensasjon. Vi har mottatt alle sponsorbidragene, og det er sendt 
utbetalingsanmodning til SNN-fondet på kr. 50.000. Vi har ubetalte regninger på ca kr 
50.000, hvorav kr 45.000 til aktive for deltakelse i ritt m.v. Disse utbetales innen kort tid.  
 
Mottatt tilsagn om støtte på kr. 20.000 til crossfit-utstyr. 
 
Omsetning loddsalg i år er ca. 55.000 – 60.000 (kr 64.000 i fjor). I år har flere solgt lodd og 
særlig de aktive syklistene ☺  
 
Treninger:  
Crossfit treningene for damer har vært gjennomført hver onsdag kl. 19 i Sirbmá siden midten 
av november. Det har vært bra oppslutning med opptil 11 deltakere. Det planlegges igangsatt 
tilsvarende treningstilbud for menn også, samme dag. Det vurderes å innføre treningsavgift 
for deltakelse i treningene.   
 
Skiløype og skilek:  
Skiløypekjøring er i gang i lysløypa, og når det blir lysere på nyåret vil også løypa opp til 
grillhytta bli kjørt.  
 
Skilek igangsettes antagelig etter jul.  
 
Sykkeltreningssamling: 
Sykkelgruppa arrangerer treningssamling i romjula 29.-31. desember i Tana fysikalske's 
spinningssal.  
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Rehabilitetering av lysløypa – forhåndsgodkjenning 
Se sak 24/16 (styremøte 1. november i år). Planlagt møte i Sirbmá ble ikke avholdt. Eventuell 
oppfølging fra styret betinger interesse (fra bygdefolk) og lagets økonomi (kr 150.000 i 
egenandel, utenom eget arbeid). Vi avventer innspill fra anleggs- og skiutvalget.  
 
Diverse uttalelse:  
Vi har fått gjennomslag for det meste i våre uttalelser både til kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet, kulturbygg 2017-2020 og (samisk) språkutviklingsplan for 2016-2019. 
Planene har vært behandlet i hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur, og behandles i 
kommunestyret denne uka.  
 
Sak 27/16  Oppsummering av årets saltkjøttfest 
• ca. 100 deltakere - veldig bra stemning, flere generasjonersfest og mange ungdommer, 

men få deltakere fra bygda.  
• Omsetning ca kr. 49.000 (i fjor kr 46.000). Inngang kr kr. 350 (i fjor kr 250), 70 kr pr 

alkoholenhet, 50 kr liten øl/mineralvann, levende musikk kr 8.000.  
• Altfor få frivillige: 4-5 i kjøkkenteamet, 2 inngang/vakt, 1+ avløsere (de andre frivillige) i 

baren, 2 vasking søndag.  
• For fremtidige arr vurdere å få med 1-2 i planleggingen av arrangementet, og begynne 

markedsføringen tidligere – plakater.  
 
 
Sak 28/16  Skiløypetraséen - nydyrking 
Styret har i møte 7. mai 2013 uttalt følgende til sak 22/13 Søknad om nydyrking – Per A. 
Holm – Under gnr 7 bnr 1 Sirma - Høring : "Sirma IL har ingen merknader til oversendte 
søknad så fremt den ikke kommer i konflikt med skiløypa opp til grillhytta."  
 
Styret har fått fremvist kart og saksutredning som viser at det er innvilget nydyrking over 
kulturstien/skiløypa som går til Suttesáddjatjávrrit. Styret avventer ytterligere informasjon og 
følger opp saken ved neste styremøte 
 
 
Sak 29/16  Lotteri 2016 – trekning  
Trekning av premiene: 
1. premie: Valgfri sykkel/skipakke, Intersport Tana: Janne Brandt, Hammerfest (loddnr. 
1070). 
2. premie: Alfa bever pro fjellstøvel: Johan Bøhn (loddnr. 0023). 
3. premie: GPS Garmin Oregon 600, Intersport Tana: Telma Samuelsen (loddnr 0533). 
4. premie: Ajungilak Tyin winter sovepose, Intersport Tana: Bjørnhild Rasmussen, Boftsa 
(loddnr. 0537). 
5. premie: Alfa lyng APS tursko, Intersport Tana: Elisabeth Wilsgård (loddnr. 0702). 
6. premie: Optimus polaris multifuelbrenner, Intersport Tana: Jo Strand, Alta(loddnr. 1498). 
7. premie: Pulkpake, Pariser m/tau/sele, Intersport Tana: Lone J. Nilsen, Karlebotn 
loddnr.1034 ). 
8. premie: Strømeng samekniv 7”, Intersport Tana: Monica Balto Anti (loddnr. 0844). 
 
Sak 30/16  Div. søknader  
Sveinung Hjelle har 14. juli 2016 søkt om å få dekt utgifter i forbindelse med forberedelse og 
deltakelse i Norseman 2016, og han innvilges kr. 3.000 i støtte.  
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Sak 31/16  Årsmøtet 2017 
Årsmøtet avholdes torsdag 23. februar kl. 19 Sirpmá gilivisttis. Kunngjøres i hht vedtekene. 
Erke følger opp 
 
 
 


