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Styremøte 23. oktober 2014 kl.17.00 – 18.40 

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

Forfall: Leif Erik Varsi 

I forkant ble det avholdt møte med leder i anleggs- og aktivitetsgruppa Per Ove Måsø om 
løypetrasene og aktiviteter i Sirma fremover.  

Saksliste:  

Sak 43/14 Orienteringssaker 
Sak 44/14 Løypetraseene i Sirma  
Sak 45/14 Treningstilbud og innkjøp av utstyr  
Sak 46/14 Evaluering og innrapportering av basistreningen  
Sak 47/14  Sirpmá skábmamárka – Saltkjøttfest 22. november 
Sak 48/14 Info fra sykkelgruppa  
Sak 49/14 Loddsalg  
   
Sak 43/14 Orienteringssaker og oppfølging fra forrige møte 
Økonomien:  

Vi har pr idag ca kr 150.000 på driftskonto og 102.000 på sparekonto.  
 
Sak 37/14 Utleiesykler: Erke følger opp ovenfor aktuelle.  
 
Sak 36/14 Aktiviteter fremover - Rydding av Båteng-Sirma-trasé: Best å rydde med skuter når første 
snøeen er kommet. Erke søker disp. Per Ove følger opp ovenfor Hans Erik og andre.  
 
Sykkelstiprosjektet: Vi har fått de fleste skilt til sykkelstiene (Luovttejohka, Suolovárri, Sirbmá 
og offroadrundløypen iTana bru). Skiltene settes opp neste barmarkssesong. 2 infotavler er 
ikke produsert; Sirbmá og offroadrundløypen – dette fordi traséene ikke er helt klare. I Sirbmá 
vurderer vi å samle flere stier i samme infotavle. Sykkelgruppa følger opp med oppdatering i 
www.godtur.no og www.ut.no samt rapportering (utsatt ferdigstilling til neste år) til 
fylkeskommunen.  
 
 

Sak 44/14 Løypetraséene i Sirma     

Vi har i år fått innvilget kr. 10.000 fra FeFos til rydding i trimkasseløypetraséen i Sirma. 
Monica rapporterer dugnadsjobbinga som er gjort i traséen og de innkjøpene som er gjort. I 
tillegg er traséen (Márčohka) gps-merket og lagt ut på www.ut.no Den legges også ut på 
www.godtur.no Vi har fått skilt til fysisk merking i traséen, noe som vil bli gjort neste år 
sammen med en egen info-tavle for turstiene i Sirma. Da vil vi også profilere stiene på 
nett/facebook og i media.  
 
Det lages en vinterbro som kan fjernes etter hver sesong (noe ala det som Torleif lagde over 
Darjohka i fbm RástegáisáOpp-turen/løpet i år). For å komme over bekken med skuter ved 
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siden av gåbrua. Monica følger opp med anleggsutvalget og får kjøpt inn materialer til en 
enkel kjørebro. 
 
 
Sak 45/14 Treningstilbud fremover og innkjøp av utstyr    

Styrketreningsrom: Utstyr er bestilt. Når alt er på plass og ved innviing av tilbudet tilbys noen 
kvelder med veiledet trening for ulike nivåer. Ole Henrik forespørres. 
Styrketreningsrommet må ha offisiell åpning med invitasjon av media. Vilkår til tildelinga av 
bolystmidler. Leif Erik ansvarlig 
 

Spinning i Sirma: Tirsdager og torsdager kl. 19.30 – oppstart 28. oktober. Per Ove instruktør. 
Spinning i Tana bru (Tana fysikalske) lørdager kl. 10 – 11.30 (langkjøring, styrketråkk) – 
oppstart 1. november. PT Ravna er instruktør. Begge spinningstilbudene er gratis for 
idrettslagets medlemmer.  
 
Oppgradering av spinningssyklene: Vi begynner å skifte ut defekte spinningssykler i Sirma, og tar 
sikte på å kjøpe 2 nye i år (gjerne brukte – om vi finner gode, brukte kvalitetssykler). I tillegg 
kjøpes 3-4 ruller som vedtatt i sak 36/14. Arild og Per Ove følger opp i samråd med Per 
Torleiv i sykkelgruppa.  
 
 
Sak 46/14 Evaluering og innrapportering av basistreningen    

Det har jevnt over vært 4-12 deltakere på basistreningstilbudet til alle ungdommer i Tana 
mandager og onsdager kl. 15.15 på Tana fysikalske. Vi har og har hatt en gjennomstrømming 
av ungdommer, og totalt har det vært rundt 40 ungdommer innom. Dette er et bra tilbud – og 
mange har begynt å trene gjennom dette tilbudet.  
 
Vi har fått tilbakemelding fra ungdommene at de savner større variasjon samt tettere og 
konkret oppfølging av den enkelte. Det er viktig at ungdom opplever at treningene er 
lystbetonte og at de får ros og veiledning. Dette følges opp ovenfor Tana fysikalske.  
 
Monica i samarbeid med Tana fysikalske rapporterer til fylkeskommunen innen 1. november.  
 
 
Sak 47/14 Sirpmá skábmamárka – saltkjøttfest 22. november    

Skjenkebevilgning, lokale og musikk er ordnet. 
Duttá lager fb-arr og Monica lager og henger opp oppslag.  
 
Kokkegjeng: Vi satser på Martin, Leif Erik m.fl.  
Billettsalg: Duttá og Monica. 
Duttá og Monica organiserer folk til kaféen, til rydding (lørdag) og til loddsalg. Monica 
bestiller inn varer. Erke ordner vekslepenger og Duttá ordner kortterminal.  
 
Erke er dugnadsleder for ryddinga på søndag. Syklistene oppfordres til å stille – tas opp i 
medlemsmøtet 13. november.  
 
 
Sak 48/14 Info fra sykkelgruppa   

Se referat fra møte i sykkelgruppa 1. oktober – er lagt ut på vårt nettsted: 
www.deatnu.net/sirbma meny: referater. Medlemsmøte er berammet til 12. november kl. 
19.30.  
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Sykkelgruppa er i gang med å fremforhandle nye 3-årige draktsponsoravtaler. Det tas først 
kontakt med dagens sponsorer/samarbeidspartere, og deretter vurderes nye. Hittil er det 
fremforhandlet ny avtale med 3 av dagens sponsorer – og bidraget økes fra alle.  
 
Styret tar til orientering sykkelgruppas oppsummering av årets sesong og planer for 
kommende sesong. Neste års aktiviteter og satsing – også innen sykling – behandles i 
kommende årsmøte på nyåret i fbm behandling av organisasjonsplan og budsjett.  
 
 
Sak 49/14 Loddsalg 

Det er litt over 1 mnd igjen av loddsalgperioden (frem til 1. desember). Hittil er det kun 
kommet inn kr 27.000 på kontoen for loddsalg. Altfor lite!  
 
Styret oppfordrer til loddsalg-skippertak, og spesielt syklister m/foreldre oppfordres til å selge 
lodd (se i sammenheng med forrige sak; sykkelsatsinga).  
 
Det organiseres loddsalg på saltkjøttfesten.  
 
Vi prøver også å selge hele loddbøker til bedrifter - et slikt kjøp legges ut på våre 
facebookside og omtales som bidrag til idrettslaget fra næringslivet (med navn på bedrift).  
 
Loddbøker kan fås fra Monica, Erke og Duttá.  
 
 
 


