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Styremøte 20. august 2015 kl.20.10 – 21.40 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Erke Solbakk og Synnøve Solbakk (Duttá).  

Forfall: Arild Måsø og Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 30/15  Orienteringer 
Sak 31/15  Gjennomgang av regnskapet pr 20. august 2015 
Sak 32/15 Søknad om dekning av utgifter til treningssamlinger 
Sak 33/15 Oppsummering av sommerens arrangementer 
Sak 34/15  Aktiviteter denne høsten 
   
 

Sak 30/15  Orienteringer      
Sommeridrettsleker: 

Har vært arrangert tirsdager fra 9. juni. Det har vært mellom 8 – 20 barn på idrettslekene. Fra 
neste tirsdag inngår sommeridrettsleken i høstens løpskarusell, som avsluttes 8. september.  

 
Medlemskontigent 2015:  

Hittil har 168 betalt medlemsskap. Ubetalte opplagte medlemmer utsendes det purring til 
 
Ungjobb 2015:  

Flott innsats av årets ungjobber med vedlikehold av gressbanen og arbeid i forbindelse med 
alle arrangementer. Erke ordner lønn og utbetaling samt sender ungjobbbevilgningsutbetaling 
til kommunen.  
 
 
Sak 31/15  Gjennomgang av regnskapet pr 20. august 2015 

Regnskapet viser overskudd hittil på kr 36.000. I tillegg har vi fått bevilget diverse tilskudd 
som ikke er bokført. Vi har god økonomi og har hatt mange aktiviteter hittil i år. Det er ikke 
behov for å gjøre noen budsjettregulering.  
 
 
Sak 32/15  Søknad om dekning av utgifter til treningssamlinger 

Det vises til utsatt sak 24/15 (styremøte 2. juni i år).  
 
Jovnna Ánde B. Henriksen, Anders B. Verstad og Ole Henrik Somby søkte, og har fått 
innvilget 2/3 dekning av utgiftene til treningssamling i hht punkt 3 i reglementet for dekning 
av utgifter til konkurranser og samlinger.  
 
Styret ber sykkelgruppa ta en gjennomgang av reglementet med tanke på aktivitetskrav til 
aktive for å være berettiget våre støtteordninger, f.eks deltakelse i ritt. For å kunne behandle 
eventuelle søknader etter neste frist (1. desember), ber styret sykkelgruppa før den tid fremme 
forslag til satsing/opplegg for neste sesong/år.  
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Sak 33/15  Sommerens arrangmenter 
Langnesmarkedet 11. juli:  

• Vi er en fantastisk gjeng som selger et så godt produkt at det er blitt markedets merkevare 
(markedsføring).  

• Mange frivillige i alle aldre – og en arbeidsgjeng som kjenner sine oppgaver og jobber 
meget effektivt.  

• Dårligere vær enn tidligere år; det gikk mest vafler og kaffe i år. Fri for vaffelrøre og 
smør kl. 12. I år hadde vi 15 l. Neste år: 20-25 liter vaffelrøre (avhengig av været).  

• Vi solgte 178 laksemiddager. Omsetning på kr. 34.000.  
• I år hadde vi kjøpt inn 109 kg laks. Overskuddslaksen ble brukt i laksesuppa og salta til 

pålegg til sykkelarr. helga etter. I år var det stress med å kjøpe inn laks – men supert at 
Janez forberedte laksen til steking – vi abonnerer på han til neste år også. Neste år: 
Kontakte 3 laksefiskere tidlig (mai/juni) og avtale kjøp av ca 10 luossjuolgier fra hver.  

• Husk å ta med tau til å bardunere partyteltet.  
• Kjøpe nye vaffeljern (2 doble) og 3 sammenleggbare kjøkkenkafébord.  
 
Polaris Grand Prix 18. -19. juli:  

• Godt gjennomført sykkelarrangement med mange frivillige. Noen få nøkkelpersoner har 
for mange oppgaver/funksjoner. Til neste år: Se på fordelingen av oppgaver og 
funksjoner. Rekruttere flere til sekretariatet og til tidtaking.  

• Publikumsvennlig gateritt og avslutning på fellesstarten opp Doaresluohkká.  
• Bra avslutning søndagen opp Doaresluohkká bakken, men ikke for barn. Neste år: 

Målgang for barn før bakken eller kortere rittdistanse. 
• Topp rittkafé med den gode laksesuppen og tørrmatbuféen.  
• For slitsomt for de mest sentrale å ha to store arrangementer to helger på rad. Mulig å 

flytte rittarrangementet til en helg i juni?  
• Bra arr, men få deltakere. Hvordan få flere deltakere? Styret er positiv til å påta seg 

regionmesterskap neste år.  
• Minner sykkelgruppa om å sende inn oppgjørsskjema (for lisenser) til forbundet.  
 
RástegáisáBajás/Opp 9. august:  

• 75 trimmere og 34 løpere (konkurranseklassen) deltok.  
• Kjempe flott arrangement og bra vær. 
• Veldig bra med bro over Darjohka, egen lávvu/bålplass-káfe rett under Rástegáisá og 

toalett ved start/mål. 
• Neste år: Et sikkert opplegg for tidtaking. Tidtaker må rekrutteres tidlig og det må avtales 

rutiner for kommunikasjon mellom tidtaker og sekretariat (strøm på tlf, sms mv). Husk 
mye klær.   

• Det må settes tidslimit for konkurranseklassen, f.eks innen 2:45.  
• De i konkurranseklassen som bryter må så snart som mulig gi beskjed (pr tlf) til 

sekretariatet, som igjen orienterer tidtaker. Tlfnr opplyses på fb og nettsiden.  
• 1. vakt i sekretariatet må være på plass i god tid før trim-start, senest 15 min før start. 

Min. 2 i sekretariatet.  
• Sette opp sperrebånd e.l på stien opp til Goddetvárri.  
• Lávvu og ATV merkes med førstehjelpspiktogram.  
• Startkont. økes neste år til 100/200 kr.  
• Kjøpe ny lávvu.  
• Toalett må avtales med kommunen, toalettet som sendes bør være tømt.  
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Sak 34/15     Aktiviteter denne høsten 
Løpskarusell:  

Det blir løpskarusell tirsdager kl. 18 i Sirma 25. august, Holmesund 1. september og Tana bru 
8. September og da med avslutning i Sparebankens lokaler.  
 
Deltakelse i større sykkelritt ut sesongen:  

Styret har ingen merknader til at unge, aktive syklister får dekt reise og opphold etter sats 2 
(NC) på andre større ritt enn NC-ritt ut sesongen. Iallefall inntil avsatt ramme/budsjett på kr. 
270.000 (forbruk pr idag er kr 230.000).  
 
Avslutning av sykkelsesongen:  

Styret ber sykkelgruppa arrangere avslutning av årets sykkelsesong en ettermiddag/kveld på 
høsten, gjerne med mat og mulighet for innspill fra de aktive om årets sesong og planer for 
neste.  
 
Spinning i Sirma til høsten? 

Monica avklarer med aktivitetsgruppa v/Per Ove.  
 
 
I neste styremøte: 
- Igangsette planlegging av høstens saltkjøttfest 
- Arr.komité for 60 års jubileet 20. februar 2016 
 
 
 
 

 
 
 


