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Styremøte 13.02.12 kl. 20 – 21.30 i Sirma 

Fremmøtte:  
Piera Holm, Arild Måsø og Synnøve Solbakk - fra styret valgt av årsmøtet i april 2011. I 
tillegg deltok Bertha Holm, Odd Erik Solbakk og Roald Hansen (styremedlemmer valgt i 
årsmøtet 4. februar 2012.  

Saksliste:  

Sak 03/12  Konstituering av styret  
Sak 04/12 Medlemsregistrering/-oppfølging 
Sak 05/12 Regnskapsoppfølging – Utstyrs-/inventarliste 
Sak 06/12 Invitere Sirma bygdelag til samarbeid om felles trivselstiltak i bygda 
Sak 07/12 Innkalle til medlemsmøte 
 
Sak 03/12 Konstituering av styret 
Se årsmøtesak 10/12 Valg. 
 
Vedtak: 

Under forutsetning av at styret i hht vedtektene har anledning til å velge leder og nestleder 
fordeles styrevervene slik:  
 
Leder:   Bertha Holm    tlf. 91539896, epost: bertha.l.holm@hotmail.com 
Nestleder:  Piera Holm  tlf. 41646122, epost: piera.holm@hotmail.com  
Styremedlem: Roald Hansen   tlf. 40066281, epost: roald.sverre@hotmail.com  
Kasserer: Odd Erik Solbakk  tlf. 41143967, epost: erke@lagadus.org 
Sekretær: Synnøve Solbakk tlf. 95803133, epost: sjefsdutta@hotmail.com 
 
1.vara:  Kjell Magne Johnsen 
2. vara:  Ánne Márget Somby 
3. vara:  Ebba Joks 
 
Det sjekkes med Finnmark idrettskrets om valgene er gjennomført i hht vedtektene. Hvis ikke, 
innkalles det til ekstraordinært årsmøte samme dag som medlemsmøtet, se sak 07/12. 
 
Informasjon til og dialog med medlemmer: 

Innkalling til styremøter og medlemsmøter m.v. med forslag til saksliste legges på Sirma ILs 
facebook-side. Referat fra styremøter, medlemsmøter m.v. legges på Sirma ILs nettside med 
link på facebook-siden. 
 
Sak 04/12Medlemsregistrering/-oppfølging  
Årsmøtet vedtok å beholde gjeldende satser for medlemsskap (se årsmøtesak 07/12 Fastsette 
medlemskontingent).  
Kontingentsatser: 

mailto:bertha.l.holm@hotmail.com
mailto:piera.holm@hotmail.com
mailto:roald.sverre@hotmail.com
mailto:erke@lagadus.org
mailto:sjefsdutta@hotmail.com
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Familie   kr. 400 
Enkeltmedlem/aktiv  kr. 200 
Barn/pensj.  kr. 100 
 
Vedtak: 

For spinning og medlemsskap er satsen:  
Familie  kr. 1.600 
Enkeltmedlem kr. 1.000 
 
Piera tar kontakt med klubben-online for utsending av giro til medlemmer for betaling av 
medlemsskap og spinning.  
 
Sak 05/12 Regnskapsoppfølging – Utstyrs- og inventarliste  
Styret har behov for å få oversikt over lagets utstyr, og vil derfor lage en utstyrs- og 
inventarliste. Dette også av regnskapsmessige hensyn.  
 
Vedtak: 

Styret lager en utstyrs-/inventarliste over lagets eiendeler. Styremedlemmer og medlemmer 
bes sende inn opplysninger til kasserer om utstyr, løsøre mv. og om hvor det er lagret; 
erke@lagadus.org Til neste styremøte lages en oversikt over lagets eiendeler.  
 
Lagets medlemmer kan etter avtale få låne utstyr vederlagsfritt. Andre enn medlemmer kan 
etter avtale med styret leie utstyr til en pris fastsatt av styret.    
 
Kasserer følger opp revisjonsmerknadene til regnskapet for 2011, med unntak av ikke-utbetalt 
tilskudd (både for 2010 og 2011) som følges opp av sekretæren. 
 
Sak 06/12 Invitere Sirma bygdelag til samarbeid om felles trivselstiltak i 
bygda 
Se årsmøtesak 06/12 Innkomne saker/forslag – Invitere til felles trivselstiltak. 
 
Vedtak: 

Leder og nestleder avtaler møte med bygdelaget snarest mulig.  
 
Sak 07/12 Medlemsmøte torsdag 15. mars 2012 i Sirma grendehuset 
Se årsmøtesak 06/12 Innkomne saker/forslag og 09/12 Budsjett 2012.  
 
Vedtak: 

Hvis styret ikke har anledning til å konstituere seg selv innkalles til ekstraordinært årsmøte 
15. mars 2012 på Sirma grendehus for bl.a å velge leder og nestleder. 
 
I forkant av eller i forlengelsen av et evt. ekstraordinært årsmøte holdes et medlemsmøte for å 
orientere om aktiviteter fremover.  
 
Neste styremøte tirsdag 13. mars kl. 20 i Serviid dállu, Fanasgieddi/Båteng.  
 
 
Referent: Duttá (Synnøve Solbakk) 

mailto:erke@lagadus.org

