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Styremøte 13.09.12 kl. 20.00 – 21.00  

Fremmøtte:  

Piera Holm, Erke Solbakk og Synnøve Solbakk (Duttá). 

Forfall: Bertha Holm og Roald Hansen.  

Saksliste:  

Sak 31/12  Orienteringssaker 
Sak 32/12 Sirmadag 
Sak 33/12 Sykkelstier i Tana 
Sak 34/12 Søknad om støtte til kjøp av temposykkel – Niillas S. Andersen 
Sak 35/12  Aktiviteter/planer fremover 
 
Sak 31/12 Orienteringssaker  
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - høringsuttalelset: 

Styret har sendt inn høringsuttalelse (lagt ut på www.deatnu.net/sirbma). 
 
Økonomi/regnskap:   

• Vi har ca. kr 100.000 på brukskonto, inkl. overskuddet fra Langsnesmarkedet (inntekter 
39.100 og utgifter ca kl. 11.000) og tilkudd fra kommunen på kr 25.00 til sykkelarr og kr. 
7.000 i drift. Oppsummering/evaluering av Langnesmarkedet er lagt ut på vårt nettsted – 
til bruk for kommende år.   

• Barentssekretariatet har bevilget kr. 23.000 til våre ungdommers deltakelse i sykkelritt i 
Barentsregionen i år. Disse er foreløpig ikke utbetalt. Oppfølging: Erke og Duttá sender 
regnskap og rapport i løpet av oktober.  

• Ny runde med driftstilskudd fra kommunen – søkn.frist 15. oktober. Oppfølging: Duttá 
sender søknad innen fristen. Før det har Erke, PT og Duttá medlemsskapsoppfølging og 
uttak av medlemsstatistikk i klubben online. 

 
Ung jobb 2012:  
Erke følger opp ovenfor Piera Jovnna om timeliste og utbetaling av lønn samt eventuell 
oppfølging ovenfor kommunen.  
 
Sak 32/12 Sirmadag 

Se sak 09/12. Styret foreslår Sirmadag lørdag 17. november. Våre representanter i 
arbeidsgruppes (Bertha og Piera) bes kontakte Sirma bygdelag for avklaring av program og 
fordeling av oppgaver.  
Forslag: 
• Zumbakurs/timer på dagtid – også egne grupper/timer for barn. Tana fysikalske kan 

sponse instruktør (Risten), men ber SIL/bygdelaget ordne musikkanlegg og scene.  
• Lyn-swingkurs før kveldens fest. Instruktør fra Øvre Tana? Eventuelt fra Nedre Tana 

danselag. 
• Fest med mat (SIL/bygdelag-medlemmer tar med en rett hver), gjerne levende musikk og 

kanskje salg av øl og vin – må i så fall søke om skjenkebevilgning til listefest. 
Inngangsbillett. Sykkelgruppa ønsker å gjøre en markering av sponsorene på festen. 

http://www.deatnu.net/sirbma
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Sak 33/12 Sykkelstier i Tana  

Sirma IL har i forbindelse med kommunenes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
foreslått at det GPS-merkes en del sykkelstier/runder på 10-15 km i nærmiljøene/bygdene i 
Tana. Kommunen har bedt om forslag til slike ruter/runder:  
 
Vedtak: 
Sirma IL foreslår i første omgang å GPS-merke følgende sykkelstier i terrenget 
(MTB/offroad) i Tana:  
 
I Sirbmá 
I Lákšjohka 
Tana-bru – Suolovárri/Holmfjell* + 1 runde i Tana-bru 
Seida-Luftjok-Lievllan* 
Bonakas-Alggašvárri* 
 
*Allerede merket i strava.com.  
 
Sirma IL deltar gjerne i et slikt prosjekt med å gps-merke sykkelstiene, men ber kommunen 
koordinere og finne egnet publiseringssted (godtur.no e.l.) samt informere om sykkelstiene.  
 
Sak 34/12 Søknad om støtte til kjøp av temposykkel – Niillas S. Andersen 

Magne Andersen søker på vegne av sønnen Niillas S. Andersen om kr. 5.000 i støtte til kjøp 
av temposykkel. Sirma IL har tidligere gitt støtte til unge, aktive utøvere til kjøp av sykkel.  
 
Vedtak: 
Sirma IL innvilger Niillas S. Andersen kr. 5.000 i støtte til kjøp av temposykkel. Støtten 
utbetales når kvittering for kjøp av temposykkel fremvises/sendes kasserer (Erke).  
 
Sak 35/12 Aktiviteter fremover 
Følgende aktiviterer planlegges fremover (tentativ plan):  
• Sirmadag lørdag 17. november (dag ikke endelig avklart) 
• Akitivitetshelg for medlemmer/hele familien i Saariselka på nyåret (f.eks 1.-3. februar) 
• Årsmøte i løpet av februar 2013 i Sirma (f.eks 14. Februar)  
• Sykkeltreningssamling i Slovenia for aktive syklister første uka i mai 2013 
 
Styret oppfordrer skigruppa til å organisere ski- og vinteraktiviterer for barn og unge, og 
gjerne også skirenn; Grenserennet. Styret og sykkelgruppa bistår.  
 
 
Referent: Duttá


