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Styremøte 17. juni 2018 kl. 21.00 – 21.45 

Tilstede:  

Monica Balto Anti, May-Synnøve Trosten (vara), Jaana Walle (vara) og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Ole Henrik Somby, Odd Erik Solbakk og Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 13/18 Orienteringer 

Sak 14/18 Lotteri 2018 

Sak 15/18  Treninger og aktiviteter 

Sak 16/18  Supplering av treningsklær  

Sak 17/18 BMX-banen 

 

  
Sak 13/18 Orienteringer      
Økonomi: 

Vi har ca. kr 130.000 på brukskonto og kr 106.000 på sparekonto. Av sponsorinntekter er kr. 

160.000 fakturert og kr. 140.000 er innbetalt.  

 

Vi har sendt to søknader Barentssekretariatet; kr. 40.000 til deltakelse i årets Barents Cycling 

Cup (BCC) og kr 225.000 til arrangering av Barentssykkelfest under Arctic Race of Norway 

15.-17. august 2018.  

 
Medlemsregistrering 2017 og –betaling 2018: 

178 betalende medlemmer hittil i år.  

 
Representasjon:  

Idrettsrådets årsmøte onsdag 4. april 2018: Monica Balto Anti, Ole Henrik Somby og Tom Bengle-

hansen deltok. Tom ble valgt inn i det nye styret.   

 

Idrettskretsting 2.-3. juni 2018 i Kirkenes: Tom Bengle-hansen deltok. 

 

SVL-N årsmøte 15.-17. juni 2018. Odd Erik Solbakk deltok. 

 

 
Sak 14/18 Lotteri     

Årets loddsalg gjennomføres fra 1. juli – 1. desember. Premier kjøres fra sponsor Intersport 

Tana. Kr. 50 pr lodd, og det trykkes 1.000 lodd (omsetning kr. 50.000). Erke bes følge opp.  

 
 

Sak 15/18 Treninger og aktiviteter  

Det har vært gjennomført SNN-løpekarusell og sykkellek for barn tirsdager fra 8. mai til 12. juni, 

dvs. 3 ganger hver. I løpekarusellen har det vært totalt 60 deltakere og i sykkellek opptil 12 

(siste gang kun 2). Programmet fortsetter til høsten; fra 14. august til 18. september. Styret er 
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veldig fornøyd med oppslutningen om våraktivitetene - og særlig løpekarusellen. 

Sykkelgruppa bes om å evaluere gjennomføring av sykkellek for barn.  
 

Aktiviteter fremover:  

Bolystuka 18.-24. juni: Vi stiller med 10 vakter på SNN sykkelarrangement for barn tirsdag 19. 

juni kl. 18 og oppfordrer våre medlemmer/barn til å delta. Samme dag deltar Monica og Johan 

Anti på Ildsjelkveld.  

 

Stasjonærvaktkurs 21. juni kl. 17-22 i kommunestyresalen i Tana bru. Kurs for å kunne regulere 

trafikk ifbm ritt på offentlig vei. Duttá legger ut ny oppfordring om å delta og vi tilbyr 

Sirbmá-klespakke til deltakerne.  

 

Bođuvaláštallan/friidrettsleker i Sirbmá i juli og august: May-Synnøve Trosten gjennomfører 

bođuvaláštallan de ukene hun er hjemme i Tana i sommer. Hun legger ut info på fb, og tar evt 

også direkte-kontakt med aktuelle foreldre. Avklar gjerne tidspunktene med anleggsgruppa 

v/Per Ove om eventuell vedlikeholdsarbeid på banen. Anleggsgruppa bes også om å bistå i 

opphenging av bođuvaláštallan-bannere.  

 

Polaris Grand Prix 21.-22. juli: Sykkelgruppa bes planlegge gjennomføring av rittet, inkl. 

markedsføring (fb, media) og frivillige. Vegvesenet og politiet har gitt tillatelse. Grendehuset 

er reservert. Monica tar ansvaret for kaféen – også til å finne frivillige.  

 

Rástegáisái/RástegáisáOpp 12. august: Friidrettsgruppa bes planlegge gjennomføring av turmarsjen 

og løpet, inkl. markedsføring (fb, media) og frivillige.  

 

Arctic Race of Norway – startpunkt Tana 17. august og Barentssykkelfest 15.-17.august: Vi er tungt inne i 

planleggingen av startpunkt Tana (Marianne, Monica og PT), og i tillegg har vi i samarbeid 

med ARN og Barentssekretariatet planlagt barentssykkelfest 15.- 17. august, men felles 

sykkeltur fra Nikel til Kirkenes 15. august som høydepunkt. Info er lagt ut på nettsiden. Styret 

oppfordrer særlig våre barn og unge til å delta.  

 
Høstprogram – tirsdager kl. 18: 

SNN-løpekarusell: 14. og 28. august og 11. september (avslutning og premieutdeling i 

banken) 

Sykkellek for barn: 21. august, 4. og 18. september  

 
 

Sak 16/18  Supplering av treningsklær – T-skjorter 

Vi bestiller løpeskjorter/t-skjorter til utdeling til våre barn og unge (medlemmer 6-12 år) som 

deltar på Barentssykkelturen fra Nikel til Kirknes 15. august. I tillegg bestiller vi t-skjorter til 

voksne (til de som gjennomfører kurs) og for salg.  
 

 

 

Sak 17/18  BMX-banen  

Sykkelgruppa har hatt møte med ordføreren og rådmannen i kommunen om drift og  

vedlikehold av BMX-banen. Som oppfølging er det underskrevet en drift-/partneravtale  

mellom idrettslaget og kommune om drift og vedlikehold av anlegget 11. juni i år. 

Kommunen er fortsatt eier av anlegget, og idrettslaget overtar drifta, som også innebærer 

videreutvikling av anlegget. Kommunen stiller med maskiner og grus, og resten sørger vi for. 

Styret ber sykkelgruppa følge opp.  


