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Styremøte 22. mars 2018 kl. 15.30 – 17.15 
Tilstede:  
Monica Balto Anti, Ole Henrik Somby, Odd Erik Solbakk, Leif Varsi (vara), Synnøve 
Solbakk og Tom Bengle-hansen (gruppeleder friidrett).  

Forfall: Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 07/18 Orienteringer 
Sak 08/18  Innmelding i Norges skiskytterforbund 
Sak 09/18 Oppfølging av årsmøtesaker 
Sak 10/18 SNN-løpekarusell og sykkellek  våren og høsten 2018  
Sak 11/18 Representasjon i ting og årsmøter 
Sak 12/18 Rutiner for utbetaling og reiseutgifter i fbm med møter og kurs 
 
  
Sak 07/18 Orienteringer      
Økonomi: 
Vi har ca. kr 55.000 på brukskonto og kr 106.000 på sparekonto. Alt av regninger er utbetalt, 
også opphold i fbm landeveis-treningssamlingen på Mallorca.  
 
Vi har fått innvilger kr. 20.000 av kommunens tospråklighetsmidler i år til gjennomføring av 
tospråklig sykkellek for barn i Tana bru. Sykkelgruppa følger opp. For fjorårets bevilgning 
(kr. 10.000) sender Monica rapport, regnskap og utbetalingsanmodning.  
 
Monica og Per Torleiv (leder i sykkelgruppa) hadde 8. mars 2018 møte med Per Olaf Persen i 
Sparebank1-Nord Norge, og vi har inngått en 2-årig samarbeidsavtale. Hovedpunkter: Vi 
gjennomfører SNN-løpekarusell og bistår med 10-20 frivillige under Barnas Arctic Race 
under Arctic Race of Norway enten i Tana eller Kjøllefjord. SNN kjøper egen nummerserie 
(startnr) til oss, beachflag og sørger for premier til løpekarusell. Medlemsmøte arrangeres i 
fbm med premieutdeling etter vårkarusellen, hvor banken vil orientere om sitt tilbud og sine 
bidrag. Vi lager en nettartikkel om SNN avtalen, som også linken til fb. Monica følger opp. 
 
De fleste andre sponsoravtalene er underskrevet, unntatt med ČálliidLágádus og Tana 
scooter&ATV. Monica og PT følger opp.  
 
Medlemskap 2018: 
144 betalende medlemmer hittil i år. Duttá følger opp idrettsregistrering når den er klar for 
rapportering.   
 
Treninger og aktiviteter:  
Vi har følgende trenings- og aktivitetstilbud i Sirbmá pr. i dag:   
• Mandager kl. 19: Styrketrening for menn. Oppfølging: Ole Henrik lager treningsprogram 

til denne gruppa.  
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• Tirsdager kl. 17.30: Skilek/-treninger.  
• Tirsdager og torsdager kl. 19: Spinning.  
• Onsdager kl. 19: Styrketrening for kvinner.  
• Torsdager kl. 18: Barneidrett i sal.  
 
I tillegg er både treningsrommet og skiløypene mye i bruk J  Se også sak 08/18 Oppfølging 
av årsmøtesaker, nedenfor.  
 
Representasjon:  
Ole Henrik og Synnøve har representert laget på sykkeltinget i Tønsberg 10.-11. mars 2018. 
Utsatt NCF regionting (Nord) gjennomføres på skype mandag 26. mars 2018 kl. 19 – 20.30, 
her deltar Marianna Balto, Stein Joks og Synnøve. Monica melder inn.  
 
 
Sak 08/18 Innmelding i Norges skiskytterforbund      
Det var fremmet sak til årsmøtet om å melde laget inn i Norges skiskytterforbund, se 
årsmøtesak 06/08, som ble oversendt styret til vurdering og beslutning.  
 
Vedtak: Sirbmá IL meldes inn i Norges skiskytterforbund.  
 
Ole Henrik følger opp.  
 
 
Sak 09/17  Oppfølging av årsmøtesaker   
Underskrevet årsmøteprotokoll sendes til Brønnøysundregisteret. Monica følger opp.  
Takkebrev og årsmelding 2018 er oversendt samarbeidsparter/sponsorer.  
 
Oppfølging av sak 08/18 Budsjett 2018 og 09/18 Organisasjons-/handlingsplan 2018  
Følgende merknader/forslag ble oversendt styret til behandling:  

• Vurdere andre løsninger for innkreving av medlemskontingent. Merknad: Ikke aktuelt 
å bytte ut NIFs løsning hvor også medlemsregisteret er samordnet med 
idrettsregisteringen. Vi betaler noe, men det må vi forvente å gjøre til andre 
leverandører også. 

• Felles innsats fra lagene ovenfor kommunen om tilskudd til skiløypekjøring. 
Oppfølging: Fremmes om sak i idrettsrådets årsmøte 4. april – se sak 11/18 nedenfor. 

• Vurdere sensor til lysene i lysløypa i den kaldeste perioden, evt koble ut lysene og 
kjøpe hodelykter til utlån. Oppfølging: Anleggs- og skigruppa bes vurdere forslaget.  

• Vurdere bytte av trykkeri for trykking av loddbøker. Oppfølging: Erke følger opp, se 
styrets oppgaver nedenfor. 

• Innhente tilbud på forsikringer fra SNN. Oppfølging: Erke ber om tilbud – husk også 
underslagsforsikring.  

• Instruksjon i bruk av styrketreningsrommet i Sirbmá tirsdager og torsdager i fbm 
spinninger, samt oppslag om tlf.nr til aktuell(e) veileder(e). Oppfølging: 
Anleggsgruppa.  

• Yoga[instruktør]kurs. Oppfølging: Vurderes til høsten.  
• Veiledning for ny bestilling av ski- og sykkeltreningsklær. Oppfølging: Under neste 

bestilling [i april] hjelper Monica medlemmer/andre i Sirbmá/Øvre Tana og Ole 
Henrik i Tana bru-området.  
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Organisasjonsplan 2018 – styrets oppgaver:  
- Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa i Sirbmá: Oppfølging: Styret ber anleggsgruppa i 

samarbeid med skigruppa om å vurdere hvilke lyspunkter som skal skiftes (rundt 
skoleområdet) og innhenter tilbud fra Elektrolinje. Kontakt evt tidl. nestleder Britt Somby 
om status i saken først. Forslag til oppfølging fremmes til styret på sensommeren/høsten.  

- Organisere øvrig aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave), gjerne i 
samarbeid med andre idrettslag og foreninger. Oppfølging: Se sak 10/18 nedenfor.  

- Organisere lotteri. Ansv: Erke: Merknad: Innhente tilbud på premier, melde inn lotteriet, 
trykke loddbøker – herunder innhente tilbud fra nytt trykkeri. Salgsperiode fra juni og til 
1. desember. 

- Intiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá 
gilisearvi/bygdelaget, f.eks saltkjøttfest, St.Hans fering. Merknad: Vi tar sikte på ha 
saltkjøttfesten lørdag 17. november.  

 
Anleggsgruppe Sirbmá – oppgaver:  
- Vedlikehold av gressbanen og bua/lageret. Merknad: Til sommeren.  
- Vedlikehold av styrketreningsrommet. Merknad: Kontinuerlig. 
- Holde oversikt over lagets anleggsmidler, inventar og utstyr. Merknad: Kontinuerlig, og 

oppdatering på slutten av året. 
- Registering og premiering av trimkassetrimmere på sommeren. Merknad: Til sommeren. 
 
Friidrettsgruppe - oppgaver:  
- Organisere og gjennomføre løpekarusell, gjerne i samarbeid med andre idrettslag i regionen. 

Oppfølging: Se sak 10/18 nedenfor.   
- Organisere og arrangere friidrettsleker/barneidrett, også lassokasting. Oppfølging: Se sak 10/18 

nedenfor.  
- Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimmarsj til Rástegáisá. Merknad: Arrangeres søndag 

12. august. Monica har meldt inn/terminfesta arrangementet (friidrett/mosjon), men ikke 
fått bekreftet. Monica følger opp.  

- Organisere og gjennomføre Barfrostmila. Merknad: Arrangeres lørdag 3. november, og 
arrangementet er meldt inn.  
 

Styret oppfordrer friidrettsgruppa til skape flere arenaer for løping og trening.  
 
Sykkel- og triatlongruppe - oppgaver:  
- Koordinere og organisere treninger, treningssamlinger og deltakelse i ritt. Merknad: 

Treningssamling (landevei) arrangeres første uka i mai på Mallorca; 4 unge og 6 voksne 
påmeldt. BCC-rittene er koordinert; 15.-17. juni Apatity, Russland, 7.-8. juli i Luostto i 
Finland og 21.-22. juli 2018 i Sirbmá. Se for øvrig: ww.sirbma.no/sykkel/internterminliste 

- Organisere og arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge; sykkellek, terrengkarusell. Oppfølging: 
Se sak 10/18 nedenfor. 

- Arrangere sykkelarrangementet Polaris Grand Prix 21.-22. juli. Merknad: Søknad om 
gjennomføring av PGP er sendt til vegvesenet 21. mars. 7 har allerede gjennomført e-
løypevaktkurset, og vi må ha rundt 10 på stasjonærvaktkurs. Oppfølging: Sykkelgruppa 
bes sjekke opp om stasjonær vaktkurset kan arrangeres i Finnmark, hvis ikke må vi sende 
flere på kurs til andre plasser i regionen (f.eks Tromsø 11. april). Monica trenger nytt 
kommisærkurs.  

- I samarbeid med styret initiere og evt organisere sidearrangementer for barn, unge og mosjonister i 
fbm Arctic Race of Norway. Merknad: Vi bistår SNN med å arrangere Barnas Arctic Race 
enten i Tana eller Kjøllefjord (jf. samarbeidsavtale). Vi har spilt inn forslag om Challenge 
ritt Tana bru-Ifjordfjellet til ARN-arrangøren. Sykkelgruppa følger opp. Tilleggsinfo: 
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Sápmi Næringshage har gitt tilbud til kommunen om prosjektledelse av ARN-tiltak i 
Tana.  

- Følge opp klubbens syklister og triatlondeltakere. Merknad: Sykkelgruppa følger opp. 
 
Styret ber sykkelgruppa om å følge opp tiltaket med Rent idrettslag (antidoping) – Monica 
kan bistå, og vurdere om vi kan tilby sykling i skolene i Tana.  
 
Skigruppa - oppgaver:  
- Arrangere skilek/skitreninger samt initiere og arrangere andre skiaktiviteter. Merknad: 

Skilek/treninger gjennomføres tirsdager kl. 17.30. Skiutvalget foreslår skidag og 
klubbmesterskap på ski i løpet av april. Oppfølging: Styret ber skiutvalget fastsette dato, 
og styret bistår med markedsføring og premier.  

- Organisere skiløypekjøring i Sirbmá. Merknad: Oppfølging i ypperste klasse J  
- Registering og premiering av trimkassetrimmere på vinteren. Merknad: Følges opp av skigruppa 

på slutten av sesongen.  
 
 
Sak 10/18 SNN-løpekarusell og sykkellek våren og høsten 2018  
Styret foreslår følgende tidspunkt for SNN-løpekarusell og sykkellek i år: 
 
Vårprogram – tirsdager kl. 18:  
SNN-løpekarusell: 8.5, 22.5 og 5.6 (m/premieutdeling og medlemsmøte i banken). 
Sykkellek/aktivitet: 15.5, 29.5, 12.6 og evt. 19.6. 
 
Høstprogram – tirsdager kl. 18:  
SNN-løpekarusell: 14.8, 28.8, 11.9 (avslutning og premieutdeling i banken)  
Sykkellek for barn: 21.8, 4.9, 18.9. 
 
Friidrettsgruppa v/Tom sjekker ut/koordinerer med ILAR og Polarstjernen i fht deres 
løpekaruseller/aktiviteter. Synnøve avklarer treningstidene med Deanu searat. Sykkelgruppa 
følger opp sykkellek for barn, og bestiller utstyr, bannere mv. (jf. søknad). Eventuelle forslag 
til endringer i tidspunkt avklares i styrets fb-rom. 
 
I tillegg blir det barneidrett i Sirbmá sommerhalvåret også, på Allaroavvi stadion. Monica 
arrangerer, bestiller premier og evt. utstyr fra friidrettsforbundet.  
 
 
Sak 11/18  Representasjon i ting og årsmøter  
Idrettsrådets årsmøte onsdag 4. april 2018: Vi kan delta med tre representanter: Monica Balto 
Anti, Ole Henrik Somby og Tom Bengle-hansen deltar. Vi fremmer følgende sak i møtet: 
Felles innsats fra lagene i Tana ovenfor kommune om tilskudd til skiløypekjøring i 
kommunen (fremmet i årsmøtet vårt).  
 
Idrettskretsting 2.-3. juni 2018 i Kirkenes: Vi kan delta med 1 representant/delegat: Tom Bengle-
hansen.  
 
SVL-N årsmøte 15.-17. juni 2018. Innkalling kommer 1 mnd før møtet. Vi kan delta med inntil 4 
repr: Odd Erik Solbakk og gjerne 1 til.  
 
Monica melder på deltakere (når innkalling mottatt). 
 



5 
 

 
 
 
Sak 13/18 Rutine for utbetalinger og dekning av reiseutgifter i fbm møter, kurs mv. 
Rutineendring: Alle regninger og fakturaer til klubben – også fra medlemmer/aktive - sendes 
til idrettslagets epost sirmaidrettslag@hotmail.com eller postadresse: Sirbmá-Sirma IL, 
Luohkká 56, 9826 Sirbmá. Lederen attesterer og sender til kassereren for utbetaling.   
Av reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i møter, kurs mv. dekkes dokumenterte utgifter, 
3 kr/km i bilgodtgjørelse (oppfordrer til samkjøring når flere deltakere) og kostgjodtgjøring 
etter statens satser. Det betales ikke møtegodtgjøring/lønn eller tapt arbeidsfortjeneste. All 
deltakelse må være vedtatt/klarert med styret/lederen.  
 
Tom sender reiseregningsskjema til Odd Erik og Synnøve for publisering på nettsiden og 
distribuering til aktuelle.  
 


