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Styremøte 22. oktober 2018 kl. 17.10 – 18.30 

Tilstede:  

Monica Balto Anti, Odd Erik Solbakk, Leif Erik Varsi og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Ole Henrik Somby. 

Saksliste:  

Sak 28/18 Økonomistatus og budsjettregulering 

Sak 29/18  Orienteringer  

Sak 30/18  Treninger og aktiviteter  

Sak 31/18 Saltkjøttfest 17. november 2018 

 
Sak 28/18 Økonomi status og budsjettregulering     

Vi har ca. kr 130.000 på brukskonto og kr 106.000 på sparekonto. Vi har ubetalte (men 

bokførte) regninger på kr. 57.000. Av inntekter er ca kr. 40.000 via VIPPS/iZettle og kr. 

21.000 for ryddeaksjonen ikke bokført. BCC-tilskuddet på ca. 25.000 og 

tospråklighetstilskuddet på kr. 20.000 er ikke utbetalt og inntektsført.  

 

Monica og Erke sjekker status og følger opp sponsoravtaler og fakturaer.  

 

Synnøve og Erke holder på å ferdigstille rapport og prosjektregnskap til Barentsekretariatet 

for to barentsprosjekter. De lager også rapport og utbetalingsanmodning til kommunen 

(tospråklighetstilskuddet). 

 

Monica sender regning til Svømmeklubben for deler del av bearráigeahčči/badevakt-

tskjortene.  

 
Vedtak:  

Behovet for budsjettregulering i 2018 skyldes primært to store prosjekter; et Barentsprosjekt 

med både inntekter og utgifter rundt kr 200.000 samt folkebadprosjektet med mest inntekter 

men også noe utgifter (skjorter til frivillige m.v).  

 

Driftsinntekter reguleres fra kr 598.000 til kr 840.000, og følgende kontor justeres:  

3210 til kr 60.000, 3250 til kr 25.000, ny 3260 (folkebad) kr 60.000, 3405 til kr 30.000, 3415 

til kr 250.000, ny 3425 (tilskudd bolyst) kr 25.000, 3440 til kr 20.000, 3950 kr 30.000 og ny 

3970 til kr 7.000.  

 

Driftsutgifter reguleres fra kr 594.300 til kr 831.300, og følgende kontoer justeres:  

4120 til kr 160.000, 4130 til 0, 4200 til kr 150.000, 4210 til kr 31.000, 4220 til kr 30.000, 

4260 til 0, 4270 til kr. 35.000, 6200 til kr. 10.000, 6250 til kr. 15.000, (ny) 6310 kr 43.000, 

6400 til kr 11.000, 6540 til kr 40.000, (ny) 6730 til kr 29.000, 6860 til kr 35.000, 6950 kr 

13.000, 7020 til kr 20.000, 7040 til 0, (ny) 7140  kr 5.000, (ny) 7150 til kr 29.000, (ny) 7170 

kr 30.000, 7420 til kr 25.000, 7790 til kr 4.000.  
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For samlet revidert budsjett se budsjett 2018 på vår nettside: www.sirbma.no, meny: Om oss.  

 
 

Sak 29/18 Orienteringer     
Medlemsstatus:  

Vi har pr i dag 224 betalende medlemmer hittil i år   

 

Vi arrangerte klubbkveld med pizza til medlemmer og frivillige19. september kl. 18.30 - 20 på 

BlueX for å markere et begivenhetsrik år så langt og ikke minst markere våre frivillige: ca. 50 

deltok. 
 

Ildsjeltur (Bolystuka) 11.-14. oktober i Alta og Oslo: Monica Balto Anti. 

 

Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris i 2018:  Tor Asle Varsi.  

 

Barentssekretariatets prosjektlederkonferanse 15.-16. oktober 2018 i Tromsø: PT deltatt og holdt kort 

innlegg om vårt BorderCrossingCycling prosjekt 15. august 2018 ifbm Arctic Race of 

Norway.  

 
 

Sak 30/18 Treninger og aktiviteter  

SNN-løpekarusell og gateritt og sykkelteknikk for barn ble avsluttet tirsdager 25. september 2018.   

 

Folkebad gjennomføres fremdeles i ny-bassenget i Tana bru hver onsdag kl. 18 – 21. Vi har 

hatt mellom 70-120 besøkende.  

 

Spinning i Sirbmá er i gang nå på høsten fra og med tirsdag 9. oktober og gjennomføres 

tirsdager og torsdager kl. 19 med Per Ove Måsø som instruktør.  

 
Andre aktiviteter:  

Brynjar Skartland og Anne Katja Heiberg deltok på lederkurs for ungdom i regi av Finnmark 

idrettskrets 14.-16. september i Vestre Jakobselv. Del 2 av kurset ble arrangert under idrettens 

superhelg 20.-21. oktober i Kirkenes. Deres praksisoppgaven i mellom samlingene var 

rekruttring av unge mellom 14-20 år til Barfrostmila (løp) og utbedring av BMX-banen. 

Friidrettsgruppa og sykkelgruppa har hatt oppfølgingsmøte med Anne Katja og Brynjar 10. 

oktober 2018.  

 

 
Sak 31/18 Saltkjøttfest i Sirbmá 17. November 2018 

Monica har lagd fb-arr og henger oppslag i Sirbmá med info om påmelding.  

Monica bestiller/handler inn mat og drikke. Erke bestiller vekslepenger.  

Monica sender inn oversikt over frivillige/vakter til politiet. Frivillige hittil: Monica, Juhán, 

Per Torleiv, Eirik (loddsalg og rydding) og Synnøve. Vi trenger flere frivillige og oppfordrer 

spesielt de aktive til å stille. Synnøve følger opp.  

 

Overskuddet fra Idrettslagets saltkjøttfest lørdag 17. november 2018 går til inntekt av nytt 

ventilasjonsanlegg til Sirma grendehus, jf. vedtak i sak 26/18.  

 

http://www.sirbma.no/

