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Virtuelt styremøte pr. messenger 16. Mars 2020 
kl. 20.00 – 20.50  
Tilstede:  
Monica Balto Anti, Agnar Varsi, Lone Johanne Nilssen,  Leif Erik Varsi og Synnøve 
Solbakk. 

Saksliste:  

Sak 16/20  Siden sist - Orienteringer og oppfølging fra årsmøtet og forrige styremøte 
Sak 17/20 Koronavirus oppfølging 
 
Sak 16/20 Siden sist - Orienteringer og oppfølging fra årsmøtet og forrige styremøte  
Vi har ca. kr. 190.000 på brukskonto og kr 107.600 på sparekonto.  
 
Økonomi og utbetalingsrutine iht vår lov § 11, 2 e): Monica sender alle fakturaer/regninger til Agnar 
for attestering/anvisning før utbetaling som gjøres av Monica. Monica ordner Agnar tilgang til 
vår bankkonto.  
 
Vi har mottatt tilbud på regnskapstjenester fra Tana regnskapskontor som er akseptert. Monica 
avtaler videre oppfølging med regnskapskontoret. Monica har opprettet Visma e-Accounting 
prøveavtale, og har sagt opp Visma Mamut.  
 
DnB-kontoen er avsluttet (årsmøtesak 9/20 Regnskap 2019).  
 
Status kjøp av spinningssykler til Sirbmá (årsmøtesak 12/20 Budsjett 2020): Agnar fant aktuelle 
sykler til salgs, men frakten viste seg å være dyrere enn syklene. Agnar fortsetter med å 
sjekke tilbudet på sykler og sjekker opp alternative transportmidler. Han har også opprettet en 
brukerkonto for laget på Bring.  
 
Deanu sihkkelšillju-Tana sykkelpark, Tanabru (årsmøtesak 10/20 Innkomne saker/forslag): 
Spillemiddelsøknaden er sendt og godkjent av fylkeskommunen. Det er også sendt søknad til 
SNN-samfunnsløftet. 
 
Idrettslagets navn (årsmøtesak 10/20 Innkomne saker/forslag): Forslaget om navneendring ble 
oversendt styret til forberedelse til neste årsmøte. Styret ble bedt om å følge opp bruken av 
samiske navn på idrettslag prinsipielt. Monica har oversendt bruk av samiske navn som sak til 
Tana idrettsråds årsmøte som er berammet til 2. april.  
 
Hittil i år er det registrert 158 betalende medlemmer.  
 
Vi har hatt en uønsket adferd i folkebadet onsdag 11. mars. Saken er fulgt opp iht NIFs 
retningslinjer.  
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Lagets drop-box rydda av Monica, og er klar for innlegging av flere dokumenter. Synnøve 
følger opp.  
Synnøve har 15. mars sendt inn søknad til Barentssekretariatet til norske og russiske syklisters  
deltakelse på årets Barents Cycling Cup.  
 
Synnøve har deltatt på NCFs (Norges Cykleforbunds) forbundsting 7.-8. mars på Sola, Stavanger. 
Marianne Balto deltok også som medlem av NCFs valgkomité.  
 
 
Sak 17/20 Koronavirus – konsekvenser og oppfølging    
Norges idrettsforbund har fra 12. mars i år avlyst all idrettsaktivitet (treninger, konkurranser) 
med umiddelbar virkning for å hindre spredning av koronaviruset. Alle våre idrettsaktiviteter,  
både ute og inne, er inntil videre avlyst, men unntak av skiløypekjøring i Sirbmá. Dette er 
orientert om på vår nettside og i våre facebook-grupper og sider.  
 
Mallorca-landeveissykkel-treningssamling 25. april til 2. mai 2020 avlyses: Norges cykleforbund har 
avlyst alle utenlandsreiser for landslagene frem til 5. april, og har oppfordret klubbene på det 
sterkeste til ikke å reise utenlands slik situasjonen er nå. Oppholdet (leie av hus) er allerede 
kansellert, og forskuddet betalt tilbake. Aktive oppfordres til å følge opp sine bestilte 
flybilletter med flyselskap for refusjon (SAS sportsbilletter/voucher) eller ombooking, og 
dernest med eget (reise)forsikringsselskap om aktuelt.  
 
Planlagt medlemsmøte i SNN 16. april utsettes. Monica følger opp  
 
Vi følger til enhver tid anbefaling fra myndigheter og NIF med hensyn til oppstart og 
gjennomføring av idrettsaktivitet og –arrangementet, og dette gjelder også enkeltutøveres 
deltakelse i konkurranser (ski, løp, sykkel, triatlon). Vi avventer situasjonen i forhold til våre 
egne planlagt arrangementer og aktiviteter, både løpe- og sykkelkarusellene, vårslippmila 16. 
mai, PGP sykkelrittet 13.-14. juni mv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


