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Styremøte 16. juni 2017 kl. 19 – 20 

Fremmøtte:  
Monica Balto Anti, Britt Hjørdis Somby, Odd Erik Solbakk og Leif Erik Varsi.  

Forfall: Synnøve Solbakk. 

Saksliste:  

Sak 05/17 Orienteringer 
Sak 06/17 Treninger og aktiviteteter 
Sak 07/17  Organisasjonsplan 2017 – Status og oppfølging 
Sak 08/17 Løypetraséene 
 

   
Sak 05/17 Orienteringer      

Vi har ca. kr 8.000 på brukskonto og kr 105.000 på sparekonto. Det sendes i disse dager ut 
faktura til sponsrene; kr 150.000 til ENI og tilsammen ca. kr 70.000 til de øvrige. 
Sykkelgruppa får i oppdrag å igangsette arbeidet med sponsorforhandlinger for kommende år.  
 
Vi har mottatt – som omsøkt - kr. 25.000 fra flytningefondet til aktiviteter til tilflyttere. Vi har 
også gått innvilger kr. 10.000 fra kommunen i språkmilder (skilting, barneidrett).  Oppstart for 
Mánáid bođuvaláštallan er 6. juli kl. 17 på Allaroavvi stadion i Sirbmá. 
 
SirbmáIL har søkt om midler og fått innvilger kr. 50.000 fra Barentssekretariatet til Pilgrims 
gjennomføring av sin Nordkalottsykling med barn og unge i år; Barents Children's and Youth 
cycling. Men samtidig fikk vi avslag på vår egen søknad om støtte til koordering og 
gjennomføring av BCC-ritt i år fra Barentssekretariatet. Vi reduserer kostnadsoverslaget og 
klager på vedtaket.  
 
Den gamle gressklipperen er solg for kr. 6.800 og ny er kjøpt inn til kr. 25.000 (jf. budsjettet).  
 
Vi har ordnet Vipps-go til bruk under loddsalg og andre arrangementer.  
 
Hittil har 137 medlemmer betalt for medlemsskap i år (2016: 175, 2015: 185).  
 
Det er sendt svar på frivillig magisin. 
 
 
Sak 06/17 Treninger og aktiviteter  

Denne våren har det vært arrangert løpekarusell, 3 løp med totalt  44 deltakere. I den 
forbindelse fikk vi også rekruttert noen nye medlemmer.  
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Det har også vært gjennomført sykkelaktivitet for barn og unge i samarbeid med Deanu searat 
13. juni hvor 7 barn deltok. Det ble dessverre forsinket oppstart pga sein vår. Sykkelgruppa 
fortsetter med akitiviteten  - iallefall frem til sommerferien.  
 
Sykkelgruppa er igang med planlegging av landeveisrittet Polaris Grand Prix 22.-23. juli i 
Sirbmá.  
 
Til Rástegáisá/RástegáisáOpp turen/løpet 13. august  er det bestil t-skjorter som selges for kr. 
250. Friidrettsgruppa planlegger og gjennomfører arrangementet.  
 
 
Sak 07/17  Organisasjonsplan 2017 – Status og oppfølging 

Styrets oppgaver:  

- Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa i Sirbmá: Lyspuktene (ca 10) rundt 
skoleområdet og lyskasteren prioriteres rehabilitert, dvs. strøm i lysene og investering i ny 
digital timer. Ansvarlig for oppfølging: Britt Hjørdis. Merknad: Britt kontakter Elektrolinje 
for pris.  
 
- Organisere øvrig aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave), og 
gjerne i samarbeid med andre idrettslag som Deanu searat. Ansv.: Duttá. Merknad: 
Igangsatt.  
 
- Organisere og gjennomføre laksegrilling på Langnesmarkedet lørdag 15. juli. Ansv. 
Monica. Vedtak: Utgår da vi ikke kapasitet (frivillige) til å gjennomføre grillinga og kafeen. 
Bl.a er sykkelgruppa på BCC-ritt i Lusto, Finland den helga. Britt gir beskjed til arrangørene 
og Monica kontakter de frivillige som hadde meldt seg. Isteden vil det bli arrangert 
loppemarked i oktober/november.  
 
- Organisere lotteri. Ansv.: Erke: Merknad: Premier er valgt og loddbøkene bestilles 19. juni 
og vil være klare for salg før sommerferien. Vi har ordnet Vipps-go til bruk under loddsalg og 
andre arrangementer.  
 
- Intiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá 
gilisearvi/bygdelaget, f.eks Saltkjøttfest, St.Hans fering. Ansv. Monica. Merknad: Initiere 
felles St.Hans feiring med Sirbmá bygdelag. 
 
 
Sak 08/17  Løypetraseéne 

Vi fikk avslag på disp søknad om tråkking av skiløypa.  
 
Britt tar kontakt med kommunen for å sjekke om løypa til grillhytta er tinglyst og følger ellers 
opp saken.  


