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Digitalt styremøte 17. mars 2021 kl. 21 – 21.30 
Tilstede: Monica	Balto	Anti,	Agnar	Varsi,	Lone	Nilssen,	Leif		Erik	Varsi	og	Synnøve	Solbakk.		

Forfall:	Leif	Erik	Varsi.	

Saksliste:  
Sak 05/22 Økonomistatus  
Sak 06/22 Orienteringer - Siden sist  
Sak 07/22  Oppfølging av årsmøtet 
Sak 08/22 Utpeke delegater til årsmøte i Samisk allidrett (SV-N) 23. – 24. april 2022 i 

Alta 
 
 
Sak 05/22  Økonomistatus 
Vi har pr. i dag kr 213.000 på brukskonto og kr. 108.000 på sparekonto.  
 
Vi er ajour med utbetaling av regninger, også betalt kontingent til SVN (tidl. SVL). Det 
sendes faktura til samarbeidsparter/sponsorer i mai.  
 
Vi har foreløpig ikke fått svar fra SVN (tidl. SVL) på vår søknad om om aktivitetstilskudd for 
2021 og heller ikke fra NCF på vår utstyrssøknad for kjøp i 2021.Vi har mottatt kr. 25.000 i 
tospråklighetstilskudd fra kommunen for 2021. 
 
Oppfølging: Monica følger opp tospråklighetstilskuddet for 2022. SEG har svart oss at det 
ikke er satt av søknadsbaserte midler i årets budsjett. Monica følger også opp med søknad om 
midler fra SNN til Rástegáisái og Sámi maraton.  
	
 
Sak 06/22  Orienteringer – siden sist 
Medlemskap 2022:	Hittil har 228 betalt for medlemskap.  
 
Treninger og aktiviteter – gjennomføres som sist (se sak 02/22, styremøtet 20. Januar 2021). 
	
Møter, ting og representasjoner: Per Torleiv Ravna har deltatt på NCF/sykkelforbundstinget 12. – 
13. mars 2022 på Gardermoen. 
 
 
Sak 07/22  Oppfølging av årsmøtet 
• Signering av årsmøteprotokoll: Monica og Synnøve følger opp.  
• Info fra årsmøtet på nettsiden og fb: Monica legger ut. 
• Årsmøtesak 08/22 Årsmelding 2021 er korrigert og lagt ut på nettsiden (om oss), og sendes 

til samarbeidsparter. Synnøve følger opp.  
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• Årsmøtesak 09/22 Regnskapet 2021 er sendt rundt til styremedlemmene til signering, og 
distribueres og legges deretter ut på nettsiden.  

• Årsmøtesak 10/22 Forslag, saker fremmet til årsmøtet:   
• Avslutte vedlikeholdet av gressbanen: Informeres om senere.  
• Loddsalg: Agnar følger opp – innhenter tilbud fra Intersport, bestiller trykking av lodd 

mv.  
• Samiske idrettsaktiviteter – samarbeid med Deanu searat: Lagt inn som oppgave i 

organisasjonsplanen for 2022 (årsmøtesak 13/22).  
• Delegater til SV-N:s (tidl. SVL) årsmøter: Se neste sak, sak 08/22.  
• Boost-samling i Harstad i 26. – 29. mai: Avventer forslag til budsjett og opplegg fra 

sykkelgruppa. I neste styremøte behandles reglementet for dekning av utgifter til 
konkurranser mv. Agnar sjekker hvilke km-sats andre lag bruker.  

• Årsmøtesak 11/22 Medlemskontingent: Ingen endring fra tidligere/ingen oppfølging.  
• Årsmøtesak 12/22 Budsjett: Lagt ut på nettsiden.  
• Årsmøtesak 13/33 Organisasjonsplan for 2022:  

• Organisering og annonsering av Sámi maraton med friidrettsgruppa: Monica og Agnar 
følger opp med friidrettsgruppa.  

• Prosjekt digital merking av Rástegáisá: Agnar følger opp.  
• Samiske idrettsaktiviteter – samarbeid med Deanu searat: Avventer til etter årsmøtet i 

SV-N.  
• Gapahuken foreslås satt opp i Ruovdesuolu, som er et populært turområde, istedenfor 

ved Bogejávrrit.  
• Årsmøtesak 14/22 Valg: Oppdatert på nettsiden, men for øvrig ingen endringer som krever 

oppfølging.  
 
 

Sak 08/22  Velge delegater til årsmøte i Samisk allidrett (SV-N) 23. – 24. april 2022 i 
Alta 

Vedtak:  
Sirma ILs delegater til Samisk allidretts (SV-N) årsmøte 23. – 24. April 2022 er Ole Henrik 
Somby, Lise Marianne Johansen og Kjell-Magne Iversen.  
	
	
Neste	styremøte	torsdag	28.	april	kl.	20.		


