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Digitalt styremøte 13. desember 2021 kl. 20 – 
21.50 
Tilstede: Monica	Balto	Anti,	Agnar	Varsi,	Lone	Nilssen,	Leif	Erik	Varsi	og	Synnøve	Solbakk.		

Saksliste:  
Sak 24/21 Økonomistatus  
Sak 25/21 Orienteringer – siden sist  
Sak 26/21 Info fra sykkelgruppa  
Sak 27/21  Sponsoravtaler – veien videre 
Sak 28/21  Behandling av søknad om sykkelstøtte 
Sak 29/21  Ramme for styremøter 
 
 
Sak 24/21  Økonomistatus 
Vi har pr. i dag kr 177.000 på brukskonto og kr. 108.000 på sparekonto.  
 
Vi har fått utbetalt fra SNN samfunnsløftet 2. del av samarbeidsavtalen på kr. 30.000 og kr. 
25.000 for Sámi maraton) og lokale aktivitetsmidler (LAM) fra NIF (fordelt av idrettsrådet) 
på kr. 27.483 og 1.902. Vi har jevnlig fått refundert 60% av utgiftene til frukt og grønt etter 
søknad til BAMA. 
 
Av lokale samarbeids/sponsoravtaler har vi mottatt kr. 10.000 fra Byggebistand. Da gjenstår 
kun Čálliidlágádus. Oppfølging: Monica tar følger opp. Se for øvrig sak 27/21.  
 
Det er sendt utbetalingsanmodning til kommunen for tospråklighetsmidlene på kr. 25.000 og 
til idrettsrådet for ekstraordinært covid-19-tilskudd på kr. 2.500. I tillegg har vi søkt 
idrettskretsen om tilskudd til #tilbaketilidretten-kampanje aktiviteter vi hadde i høst. Moms-
kompensasjonen kommer også inn på vår konto ila. desember.  
 
Oppfølging: Vi søker SVN (tidl. SVL) om aktivitetstilskudd til 3 av våre aktiviteter for barn 
og unge i år; 2 sykkelkaruseller/lek og 1 løpskarusell. Vi søker også om spillemidler til utstyr 
via aktuelle særforbund (NCF, NFIF). Agnar og Synnøve følger opp. 
	
 
Sak 25/21  Orienteringer – siden sist 
Idrettshelga 30.-31. oktober 2021 i Tromsø:	Agnar Varsi og Camilla Kalliainen deltok for 
idrettslaget. Agnar deltok på organisasjonskurs og Camilla på flere aktivitetskurs.  
	
Barfrostløpet 6. november:	21 deltakere og 3-4 frivillige (Camilla, Marianne, Monica). Traktor-
Terje ble innleid til brøyting og strøing av trasé. Bra arrangement, og kjekt å ha utstyr 
innkjøpt ifm. Sámi maraton til bruk på dette løpet.  
	



2 
 

Løpskonferansen 6.-7. november 2021 i regi av friidrettsforbundet:	Agnar deltok. Her var mange 
innspill til utvikling av våre løpsarrangementer, bl.a å lage en løps-festival, dvs. et to dagers 
arr., f.eks i forbindelse med RástegáisáOpp. Firmaet Rekordløpet kan gjennomføre et slikt 
arrangement for oss. Det inkluderer markedsforføring, opprigging, tidtaking, resultatservice 
mv. De vil i så fall være eiere av arrangementet og tar 50% av inntektene (startkontingent), og 
dekker også selv sine reise- og oppholdsutgifter. Vi må betale kostnadene for kontroll-måling 
av løpstrasé. Oppfølging: Agnar følger opp med Sámi maraton-gruppa og friidretts-gruppa.  
	
Virtuelt EQ-timing-kurs	6.	desember	2021:	Monica og Camilla Kalliainen deltok, og Monica har i 
etterkant fulgt opp med Jan Aslaksen. I kurset fremkom at vi kan ha tidtaking via EQ-timing-
appen live-funksjonen, og det kan spesielt være aktuelt på RástegáisáOpp. Oppfølging: Sjekk 
om app/live-funksjonen krever nett, og om det er mobilnett på toppen. I samarbeid med de 
andre klubben i regionen vurderes å søke Heai-Vadsø om søtte til innkjøp av til flere 
tidtakerbrikker. Monica følger opp.  
	
Medlemskap 2021:	Pr. i dag har 275 betalt for medlemskap. 
	
 
Sak 26/21  Info fra sykkelgruppa  
Sykkelgruppa	hadde	møte	9.	november	2021,	og	25.	november	2021	ble	foreldre	og	rekrutter	invitert	
til	medlemsmøte	om	kommende	års	sykkelaktiviteter.	Referat fra begge møtene er på vår 
nettside: www.sirbma.no/sykkel.  
 
Oppsummert - kommende aktiviteter og sesong:  

• Landeveissykkelsamling 1. mai-uka på Mallorca, kombinert med at flere (hittil 5) 
deltar på Ironman triatlon 7. mai i Alcudia. Hittil er 10 påmeldte samlingen.  

• Igangsatte fellestreninger i mai og ha en 2-3 dagers lavterskel-landveissamling siste 
halvdel av mai.  

• Sykkelsamling for de yngste (7-14 år) Himmelsprett-helga, 26.-29. mai 2020 i Harstad 
sykkelpark (om mulig).  

• Ukentlig sykkellek for de yngste og fra midten av mai/når det blir bart og frem til 
skoleferien og fra august; ca. 6 ganger på våren og 6 ganger på høsten. Sted: Utenfor 
skolene/hallene i Tanabru. Aktivitetsledere er fortrinnsvis foreldre etter en 
turnusordning. Sykkelgruppa lager opplegg og turnusliste.  

• Terrengsykling for rekrutter (9/10-14/15 år), samme tid og fremmøte-sted som 
sykkellek. Trenere: Stein Joks og Ole Henrik Somby (anna hver uke). 

• Terrengrittet Sirma Open XC i offroadrundløypa i Tanabru lørdag 4. juni med start 
mellom kl. 14.  

• Landeveisrittarrangementet PGP i Sirma lørdag 18.- søndag 19. juni - tempo og 
gateritt for barn lørdag og fellesstart søndag.  

• Det er lagd en egen rittkalender over aktuelle ritt for de unge: 
www.sirbma.no/sykkel/rittogtreninger 

	
 
Sak 27/21  Sponsoravtaler – veien videre 
Eksisterende lokale samarbeids-/sponsor avtaler går ut i år. Monica ber om sykkelgruppa- og 
fridrettsgruppa følge opp nåværende og eventuelle nye samarbeidsparter/sponsorer, samt å 
inngå nye avtaler.  
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Om det ikke er mulig å få på plass nye avtaler/sponsorer før nettbutikken åpnes i januar, 
bestilles klær med eksisterende sponsorer/logoer.  
 
 
Sak 28/21 Behandling av søknad om sykkelstøtte 
Kjell-Magne Iversen søker om støtte til kjøp av terrengsykkel til Odin. Odin har tidligere i år 
fått tilskudd til kjøp av landeveissykkel.  
 
Vedtak:  
Det innvilges kr. 5.000 i støtte til kjøp av terrengsykkel til Odin Krokmo Iversen, iht. pkt. 4 i 
reglementet.  
 
	
Sak 29/21  Rammer for styremøter 
Vedtak:  
Styremøter gjennomføres som regel månedlig, siste torsdagen i måneden kl. 20-21, alternativt 
flytte møtet en uke frem.  
 
Etter årsmøtet tas det sikte på gjennomføre en studietur for styret og gruppelederne. Agnar 
følger opp.  
 
 
 
	


