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Virtuelt styremøte 15. januar 2021 kl. 16 – 17.05 
Tilstede:  
Monica Balto Anti, Agnar Varsi, Leif Erik Varsi, Leif Varsi (vara) og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Lone Johanne Nilssen. 

Saksliste:  

Sak 01/21 Lotteri – trekning 
Sak 02/21  Orienteringer 
Sak 03/21  Aktiviteter og treninger  
Sak 04/21 Årsmøtet 2021  
Sak 05/21  Rutiner for håndtering av diskriminering, rasisme, trakassering, overgrep,  
   vold og trusler 
Sak 06/21 Personvern/GDPR 
 
 
Sak 01/21 Lotteri 2019– trekning  
Trekning av premiene: 
1. premie: Fjellpulken – varepulk 144 komplett: Ingrid Lohne, Sogne (loddnr. 0897). 
2. premie: Skipakke felleski – Fischer Pro m/bindinger og skisko: Stein Østmo, Nesseby 
(loddnr. 0753). 
3. premie: Alfa Kvist GTX fjellsko: Elisabeth Arneng Varsi, Sirbmá (loddnr. 0219). 
4. premie: Rast gassbrenner: Martin Aslaksen Melleby, Arendal (loddnr. 0203). 
 
Premiene hentes på Intersport-Tana.  
 
Vinnerne kontaktes og trekningsresultatet legges ut på vår nettside og facebookgruppe samt 
annonseres i Ságat.  
 
 
Sak 02/21 Orienteringer     
Økonomi: Vi har kr. 369.271 på brukskonto og kr 107.948 på sparekonto. Foreløpig regnskap 
for 2020 viser en omsetning (sum inntekter) på ca. kr 484.482 og et overskudd på kr 84.496. 
 
Det er utarbeidet egen regningsmal for utlegg- og reiseregninger som legges ut på vår nettside 
– som våre medlemmer, aktive og andre skal bruke når det sendes regning til div. utlegg til 
klubben.  
 
Medlemskontingent: Pr. 31. desember 2020 hadde vi 261 betalende medlemmer.  
 
Møtedeltakelse og representasjon: Synnøve har 7. januar i år deltatt på virtuelt 
idrettsgallaseminar om den gode treneren, og 13. januar på idrettskretsens virtuelle info.møte om 
seksuell trakassering og overgrep. 
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Sak 02/21 Aktiviteter og treninger  
Friidrett/løping: Bar-frostmila ble gjennomført 7. november med 24 deltakere.  
 
Til Sámi maraton lørdag 21. august er det allerede 19 påmeldte - til alle distanser. Det 
gjennomføres en offisiell måling av distansene – Agnar følger opp. Kostnader legges inn i 
budsjettet 2021 som vedtas av årsmøtet.  
  
Planlagte løp og aktiviteter legges inn i arbeids-/handlingsplanen til årsmøtet, som behandles i 
neste styremøte.  
 
Ski: Skiløyper kjøres i Sirma, men det er lite snø. Skikarusell i Sirma kommer i gang etter 
hvert.  
 
Barneidrett På grunn av covid-19-situasjonen har det ikke vært gjennomført innendørs 
barneidrett, ikke i Tanabru og ikke i Sirma. I Sirma har imidlertid medlemmer/familier fra 
samme kohort hatt fri tilgang og mulighet for å bruke gymsal og utstyr, og mange har har 
benyttet seg av tilbudet.   
 
Sykling: På spinningstreningssamlingen i romjula 28. og 29. desember og 4. januar (1 dag mindre 
pga covid-19 utbrudd i Tana) var det 11 deltakere.  
 
Tana sykkelpark-prosjektet (rehabilitering av BMX-banen) avsluttes. Eventuelle avtaler med 
grunneier (kommunen) sies opp. Monica følger opp i samråd med sykkelgruppa.  
 
Sykkelgruppa har foreslått aktiviteter som legges inn i arb./handlingsplanen til årsmøtet.  
 
Folkebad er stort sett gjennomført hver onsdag siden oppstart i september, men akkurat nå 
disse første ukene i januar er svømmehallen stengt pga covid-19 situasjonen. Det ble 
gjennomført et møte med folkebadfrivillige 9. desember for felles gjennomgang av rutiner og 
deling av erfaringer. I møtet deltok 21 frivillige.  
 
 
Sak 04/21 Årsmøtet 2021 – fastsetting av dato og forberedelse   
Vedtak:  
Sirbmá-Sirma IL har 65 års jubileum torsdag18. februar 2021, og det passer fint å ha årsmøte 
den dagen kl. 18 i Sirma. Det tilrettelegges også for virtuell deltakelse.  
 
Leif Erik sjekker om vi kan bruke Sirma skoles klasserom m/smartboard.  
 
Monica og Synnøve legger ut info på nettsiden om årsmøtet og jubileet, og annonserer i 
Ságat. Fristen for å melde inn saker/forslag til årsmøtet er 4. februar.  
 
Årsmøtesakene behandles i neste styremøte (torsdag 4. februar kl. 20), og legges ut på 
nettsiden innen 11. februar. I neste styremøte planlegges også jubileet.  
 
 
Sak 05/21 Rutiner for håndtering av diskriminering, rasisme, trakassering, overgrep,  
   vold og trusler 
Vedtak:  
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Idrettens visjon er i idrettsglede for alle, og i hht formålet skal alle mennesker gis mulighet til 
å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 
forskjellsbehandling (§ 1-2 i NIFs lov).  
 
Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og 
trakassering. Nulltoleranse betyr at det alltid skal følge en reaksjon.  
 
Sirbmá-Sirma IL følger NIFs veiledere/rettleier for håndtering av seksuell trakassering og 
overgrep, for håndtering av rasisme og diskriminering samt håndtering av vold og trusler.  
 
I styret har leder Monica Balto Anti og nestleder Agnar Varsi ansvaret for håndtering av disse 
sakene.  
 
Temaene vil bli tatt opp i kommende trenermøte og i møte med aktive/foreldre/medlemmer, 
innen første halvår 2021 eller når smittesituasjonen tillater det. Dette vil også bli foreslått som 
tiltak i årets arbeids-/handlingsplan som behandles av årsmøtet.  
 
 
Sak 06/21 Personvern/GDPR   
For oss som idrettslag gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17): 
”Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike 
opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Det betyr at når en person blir medlem i 
idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige 
personopplysninger.” 
 
”Dersom personen har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette å anse som et 
samtykke til at organisasjonsleddet kan kontakte vedkommende per e-post og SMS med 
bakgrunn i medlemsavtalen. ” 
 
Vedtak:  
PERSONVERNERKLÆRING 
Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger 
Denne personvernerklæringen gjelder for Sirbmá-Sirma IL (organisasjonsnummer 983 344 
399). Sirma IL er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn 
på nettsiden www.sirbma.no og i andre medlemssystemer og betalingssystemer operert av 
idrettslaget, som Klubbadmin, Minindrett, Vipps m.fl. 
 
Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR 
(General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trådte i 
kraft i 2018. 
 
Personopplysninger som samles inn og lagres: 
– Navn 
– Kontaktinfo (som epost, postadresse, telefonnummer) 
– Fødselsdato og kjønn 
– Hvilke medlemskap medlemmet er tilknyttet (idrett, gren mv.) 
– Familierelasjoner 
– Faktura- og betalingshistorikk 
 
Hvordan informasjon innhentes? 
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Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og i registreringsskjema i 
andre elektroniske verktøy. Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til 
aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv. 
 
Formålet med informasjonen som innhentes 
– Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter 
– Medlemsservice  
– Administrere påmeldinger, betalinger mv 
– Følge opp lisenser, forsikringer mv 
 
Hvem behandler informasjonen? 
Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for tilgang 
til data for å kunne utføre sitt verv får tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er 
opphørt. Personer utenfor idrettslaget gis ikke tilgang til personopplysninger. Unntaket for 
dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv. 
 
Av tredjeparter deles informasjon kun med overordnede ledd i idretten som NIF i forbindelse 
med forsikringssaker knyttet til idrettens skadeforsikringer. Ingen andre tredjeparter får 
tilgang til personopplysninger. 
 
Hvor lagres informasjonen? 
Innhentet informasjon lagres i medlemssystem Klubbadmin. 
 
Eposter lagres i kommunikasjonssystemet og brukes til medlemskommunikasjon. 
 
Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i betalingssystemet via Klubbadmin.  
 
Kontaktinfo legges inn i SportsAdmin og Eqtiming ved lisensregistrering.  
 
Kontaktinfo for styremedlemmer legges inn i KlubbAdmin. 
 
Hvordan slettes opplysningene? 
Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem.  
 
Utlevering av informasjon t i l  tredjepart 
Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Heller ikke 
klubbens sponsorer gis tilgang til medlemmers kontaktinfo. For deling av informasjon 
innenfor idrettens medlemssystemer, se ovenfor. 
 
Rettigheter 
Som medlem og bruker av IT-systemene våre har du rett til å kreve innsyn i person-
opplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, 
sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til person-
opplysningsloven. Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til 
personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette 
gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig 
på www.datatilsynet.no. 
 
Kontaktinformasjon 
sirmaidrettslag@hotmail.com 
Sirbmá-Sirma IL, Luohkká 56, 9826 Sirbmá	


