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Styremøte 17.10.13 kl.19.45 – 21.30 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Synnøve Solbakk, Per Andreas Holm og Leif Erik Varsi 

Forfall: Odd Erik Solbakk. 

Saksliste:  

Sak 32/13 Orienteringssaker 
Sak 33/13 Status i oppfølging av handlingsplanen (organisasjonsplanen) 
Sak 34/13  Sirpmá márka / Saltkjøttaften 23.11.13  
Sak 35/13 Aktivitetstur til Saariselka 
   
Sak 32/13 Orienteringssaker 
Økonomien:  

Tilskuddet fra Friidrettsforbundet på kr. 20.000 var feilutbetaling. Vi har mottatt ytterligere 
kr. 70.000 til merking av sykkelsti i Sirbmá og Suolovárri. Vi har søkt kr. 100.000 fra 
Sparebankfondet til investeringer i fbm satsing på rekrutteringstiltak for barn og unge (se sak 
24/13 fra forrige styremøte). Vi kommer også til å søke på spillemidler til offroadrundløype 
(nærmiljøanlegg i Tana bru), dvs. utsatt prosjekt. Duttá og Erke følger opp tilskuddene med 
innsending av regnskap og rapport. Monica følger opp regnskap og rapport for basistreningen.  
 
Pr idag har vi 132 betalende medlemmer (2012: 102, 2011: 76). Vi sender ut ny 
betalingspåminning til enkelte.  
 
Idrettens superhelg i Karasjok 18.-20. oktober 2013: Luda Holm deltar.  
 
Oppstart barneidrett:  
Det blir oppstart med barneidrett 1-2 ganger i uka i løpet av denne måneden. Koordineres med 
aktiviteter i Ohcejohka. Monica og Luda følger opp. Mer info legges ut i vår facebook-
gruppe.  
 
Info fra ski og anleggsgruppa:  
Ski- og anleggsgruppa v/Nils Máhtte har dugnad i skiløypetraséen lørdag 19. oktober. Tor 
Asle Varsi har vært igjennom halve løype tidligere denne uka ☺  
 
Info fra sykkelgruppa: 

Sykkelgruppa planlegger medlemsmøte i begynnelsen av november med utdeling av årets 
Barents cup  premier og planlegging av neste års sesong.  
 
Arild Måsø tar sikte på oppstart med spinning i Sirma i slutten av denne måneden. Mer info 
legges ut i vår facebook-gruppe.  
 
Monica følger opp reperasjon av tilhengeren ovenfor Normaskin.  
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Sak 33/13 Status i oppfølging av organisasjonsplanen (handlingsplanen) 

Organisasjons-/handlingsplan vedtatt av årsmøtet 21. februar 2013 – status i kurssiv:  
 
Styret, jf. vedtektene § 15, 1. A) og b):   

Foruten valg av leder og nestleder konstituerer styret seg selv.  
Styrets oppgaver fremgår av vedtekene § 18. I tillegg prioriteres disse bredde- og 
folkehelsetiltak i 2013:  
- Fysisk aktivitetstilbud og trivselstiltak i Sirma og øvre Tana  for voksne og barn/unge; 
aktivitetsturer, spinning, barneidrett, dansing, saltkjøttaften m.v. Status: Gjort, se sak 32/13, 
34/13 og 35/13.  
- Vurdere behov for skifte lys i lysløypa og evt igangsette prosjekt.  Status: Utsettes til neste 
år. 
 
Skigruppe (Luda, Per Ove, Nils Máhtte) bestående av 3 medlemmer som velges av årsmøtet. 
Gruppa konstituerer seg selv. Oppgaver:  
- Arrangere skilek/karusell for barn og unge. Status: Gjort vinteren 2012/2013, oppstart når 
vinter.  
- Organisere løypekjøring. Status: Gjort vinteren 2012/2013, oppstart når vinter.  
- Registrering og premiering av trimmere til grillhytta. Status: Gjort vinteren 2012/2013, 
oppstart når vinter. 
- Organisere evt deltakelse i skirenn og treningssamlinger. Status: Ikke aktuelt hittil. 
 
Sykkelgruppe (Arild, Marianne, Per Torleiv) bestående av 3 medlemmer som velges av 
årsmøtet. Gruppa konstituerer seg selv. Oppgaver:  
- Arrangere ritt.  Status: Gjort. Ny sesong (2014) under planlegging, se sak 24/13 
(styremøte26.08.13). 
- Koordiere og organisere deltakelse i ritt og treningssamlinger. Status: Gjort. Ny sesong 
(2014) under planlegging, se sak 24/13 (styremøte26.08.13). 
- Organisere treninger. Status: Gjor 2013-sesongen. Innetrening vinterstid igangsettes 9. 
november. 
- Ha prosjektansvar og -oppfølging av offroadrundløype/downhilltrasé-prosjektet og merking 
av  sykkelstier i Tana. Status: Igangsatt. 7 sykkelstier gps-merket i www.godtur.no, 5 skal 
fysisk merkes med skilt neste sommer. Offroadrundløypa i Tana bru søkes finansiert med 
tippemidler som nærmiljøanlegg, se sak 32/13.  
- Arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge. Status: Igangsatt, se  se sak 24/13. 
- Samarbeide med andre sykkelklubber. Status: Gjort. Vi deltok med frivillige på NNM i 
sykkel i Vadsø 14.-15. august, vi deltar i Barents-sykkelsamarbeid og vi har nestleder 
(Marianne) i sykkelregion Nord.  
 
Sak 34/13 Sirpmá márka / Saltkjøttaften 23. november 2013 
Vedtak:  

Sirma IL inviterer til bygdefest i Øvre Tana med servering av saltkjøtt, dessert og mulighet 
for dansing lørdag 23. Novmber 2013 på grendehuset i Sirma. Inngangsbill. kr 250. 

Styret planlegger og koordinerer arrangementet. Info er lagt ut på facebook; invitasjon til 
arrangement. Det lages plakat som henges opp i Tana, Ohcejohka og Karasjok.  

Påmelding til Monica. Max antall: 160. Antrekksoppfordring: gákti/kofte.  

Våre sponsorer (særlig de med 3 års avtale) inviteres til å delta med 2 deltakere.  

http://www.godtur.no/
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Vi trenger frivillige til følgende oppgaver: Kokketeam, ordne-til-fest-team, 
servering/bar/rydding, mottakelse (billett, betaling) og rydding etterpå.  

Sak 35/13 Aktivitetstur til Saariselka 
Vedtak: 

Sirma IL arrangerer aktivitetstur for medlemmer til Saariselka på nyåret. Duttá sjekker 
kapasitet og pris. Idrettslaget dekker for overnatting, aktiviteter for barn og unge (heiskort i 
alpinanlegg og badeland) og innkjøp av mat til frokost og lunsj til unge som deltar (uten 
foreldre). Resten (reise t/r Saariselka, evt skileie, mat) er egenandel.  
 
 
 
 
 
 
 


