
1 
 

 

Digitalt styremøte 20. januar 2021 kl. 20 – 21 
Tilstede: Monica	Balto	Anti,	Agnar	Varsi,	Lone	Nilssen,	Leif	Varsi	(vara)	og	Synnøve	Solbakk.		

Forfall:	Leif	Erik	Varsi.	

Saksliste:  
Sak 01/22 Økonomistatus  
Sak 02/22 Orienteringer  
Sak 03/22  Årsmøtet 2022  
Sak 04/22 Eventuelt  
 
 
Sak 01/22  Økonomistatus 
Vi har pr. i dag kr 213.000 på brukskonto og kr. 108.000 på sparekonto.  
 
Vi har søkt SVN (tidl. SVL) om aktivitetstilskudd for 2021, men foreløpig ikke fått svar. Vi 
purret kommunen på utbetaling av tospråklighetstilskuddet på kr. 25.00 for i fjor, men den pr. 
i dag utbetalt.  
 
Oppfølging: Vi søker om spillemidler til utstyr via aktuelle særforbund (NCF, NFIF). Agnar 
og Synnøve følger opp. 
	
 
Sak 02/22  Orienteringer – siden sist 
Nye sponsoravtaler og ny bestilling av Sirbmá-klær:	Monica, Per Torleiv Ravna (leder i 
sykkelgruppa) og Camilla Kalliainen (leder i friidrettsgruppa) har hatt møte med SNN/ 
seastinbáŋku v/Tom Rosanoff  igår, 19. januar. Seastinbáŋku er med videre som 
samarbeidspart og det inngås avtale for 2 nye år. Vi kan også søke om midler via 
samfunnsløftet til Sámi maraton og Rástegáisá (mai-utdelingen). Om fremdeles aktuelt og 
engasjement for utvikling av BMX-banen til sykkelpark (inspirert av Harstad), kan de bistå 
oss i tidlig i søknadprosessen. De bestiller 15 egne vei/baneskillere og engangsstartsnr. 
m/Seastinbáŋku (på samisk) som vi kan bruke. Vi har en 3-årig avtale om rekordpotten ifb 
Rástegáisá, og har hittil fått utbetalt for kr. 5.000. Vi sender inn utbetalingsanmodning på de 
resterende kr. 25.000 som vi legger på fond. Monica følger opp.  
 
Lederen i sykkelgruppa og friidrettsgruppa er også i gang er med få på plass nye lokale 
samarbeids/sponsoravtaler. Hittil er disse klare for en ny 3 årsperiode: Tana scooter og ATV, 
Intersport-Tana, Tana fysikalske og Byggebistand. Gjenstår: Byggmakker og ČálliidLágádus 
og evt Inventum. Monica følger opp med skriftlige avtaler og fakturaer etterhvert.  
 
Nettbutikken for bestilling av trenings- og konkurranseklær åpnes innen kort. 
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Medlemskap 2021:	Pr. 31.12 har 278 betalt for medlemskap. Medlemskontingent for 2022 
sendes ut i løpet av januar (uendret sats - besluttet i årsmøtet 2021).  
 
Klubbkveld/medlemsmøte torsdag 27. januar 2022 kl. 19 med Mathilde Theisen ”Fra SirmaIL til 
landslaget/NM.” 
 
Treninger og aktiviteter:  
Barneidrett arrangeres hver mandag i Sirbmá kl. 18 – ute eller inne. Spinning arrangeres jevnt 3 
ganger i uka i Sirbmá med 4 - 12 deltakere hver gang, og skiløyper kjøres flere ganger i uka i 
Sirbmá.  
 
Første folkebad i svømmehallen i Tanabru etter siste korona-stengning (fra 15. desember) var i 
går 19. januar: 18 badende.  
	
 
Sak 03/22  Årsmøte 2022  
Vedtak:  
Årsmøtet berammes til torsdag 24. februar 2022 kl. 18 Sirma skole. Det tilrettelegges også for 
virtuell deltakelse. Blant alle som deltar foretas trekning av Sirbmá-treningsklær for inntil kr. 
2.500.  
 
Monica avtaler med Sirma skole, og sender regnskapet til regnskapsfører og orienterer 
kontrollutvalget om status og årsmøtet. Agnar ber valgkomiteen igangsette sitt arbeid – og 
orienterer også om at friidrettsgruppa foreslås økt fra 3 til 5 medlemmer. Synnøve legger ut 
info om årsmøtet på nettsiden om årsmøtet og annonserer i Ságat. Fristen for å melde inn 
saker/forslag til årsmøtet er 10. februar.  
 
På nettsiden legges også ut sakslisten, også sak fra anleggsgruppa med forslag om at 
gressbanen ikke vedlikeholdes mer – det er for arbeids- og kostnadskrevende i forhold til 
bruken av anlegget.  
 
Følgende årsmøtesaker ble fremlagt: Utkast til årsmelding 2021, organisasjonsplan 2022 og 
budsjett 2022. Årsmøtesakene vedtas endelig i neste styremøte (10. eller 11. februar), og 
legges ut på nettsiden senest 17. februar.  
	
 
Sak 04/22  Eventuelt 
NCF forbundsting (sykkelting) 12.-13. mars 2022 på Gardermoen: Sykkel- og triatlongruppa får 
fullmakt til å utpeke lagets 2 representanter med vara-representanter til tinget.  
 
	


