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Styremøte 26.02.13 kl. 20.15 – 21.45 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Piera Holm, Erke Solbakk og Synnøve Solbakk (Duttá). Varamedlemmer: Ole 
Henrik Somby og Ragnhild Måsø. 

Forfall: Leif Erik Varsi og Leif Varsi. 

Saksliste:  

Sak 03/13 Oppfølging av årsmøtet 
Sak 04/13  Medlemsregistrering og -oppfølging 
Sak 05/13 Løypekjøring – innkjøp av utstyr 
Sak 06/13 Samarbeid med Ohcejoga sámi siida  
Sak 07/13 Utnevning av representanter til Finnmark sykkelkrets årsmøte/ting 2. mars  
    2013  
Sak 08/13 Rástegáisá 14. juli – konkurranseklasse 
Sak 09/13 Sykkel som egen gren i SVL - SM på sykkel 
  
Sak 0Sak 0Sak 0Sak 03333/13 /13 /13 /13 Oppfølging av årsmøtet Oppfølging av årsmøtet Oppfølging av årsmøtet Oppfølging av årsmøtet     

Dette er første styremøte etter årsmøtet. Varamedlemmer er også innkalt til møtet.  
 
Oppfølging av årsmøtesakene: 
Budsjettet:  

Innkjøp av projector – Årsmøtet har satt av penger til kjøp av projector. Monika følger opp.  
 
Offroadrundløya – søknad om spillemidler - sende inn tilleggsopplysninger innen 1. mars: Ole 
Henrik og Synnøve følger opp.  
 
Organisasjonsplan (handlingsplan):  
Skifte lys i lysløypa – Knut Varsi vil på sommeren sjekke lysene og komme med forslag til 
utbedring.  
 
Ski- og anleggsgruppas og sykkelgruppas oppgaver fremgår av organisasjonsplanen for 2013.  
Skigruppa har sitt første møte 27. februar 2012. Sykkelgruppa har innkalt til 
sykkelmedlemsmøte 27. februar 2012.  
 
Sak Sak Sak Sak 00004444/1/1/1/13333    Medlemsregistrering og Medlemsregistrering og Medlemsregistrering og Medlemsregistrering og ----oppfølgingoppfølgingoppfølgingoppfølging        

Skiforbundet har bedt om å revudere innmelding av antall aktive i fbm idrettsregistreringen – 
ny frist 28. februar. Duttá følger opp.  
 
Innbetaling av medlemskontigent for 2013 sendes ut innen kort tid. Duttá følger opp. 
 
Sak 0Sak 0Sak 0Sak 05555/13 /13 /13 /13 Skiløyper Skiløyper Skiløyper Skiløyper ----    Innkjøp av utstyr Innkjøp av utstyr Innkjøp av utstyr Innkjøp av utstyr     
Vedtak:  

Monika får i fullmakt til å gjøre nødvendige innkjøp i forbindelse med kjøring av skiløyper. 
 
Skigruppa bes om å organisere dugnad i løypetraseene på sommeren – før skolestart.  
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Sak Sak Sak Sak 06/13 Samarbeid med Ohcejoga sámi siida 06/13 Samarbeid med Ohcejoga sámi siida 06/13 Samarbeid med Ohcejoga sámi siida 06/13 Samarbeid med Ohcejoga sámi siida     
Vedtak:  

Vi tar kontakt med Ohcejoga sámi siida for mulig samarbeid, spesielt om aktiviteter for barn 
og unge. Monica følger opp.  
 
Sak 0Sak 0Sak 0Sak 07777/13 /13 /13 /13 Representasjon i årsmøtet/tinget til Finnmark sykkelkrets 2. mars Representasjon i årsmøtet/tinget til Finnmark sykkelkrets 2. mars Representasjon i årsmøtet/tinget til Finnmark sykkelkrets 2. mars Representasjon i årsmøtet/tinget til Finnmark sykkelkrets 2. mars     
Vedtak: 

Per Torleiv Ravna, Ragnhild Måsø og Per Anders Holm representanterer Sirma IL på 
Finnmark sykkelkrets årsmøte/ting 2. Mars. I tillegg kan sykkelmedlemsmøtet utpevne 
ytterligere 2 representanter om de ønsker.  
 
Sak 0Sak 0Sak 0Sak 08888/13 /13 /13 /13 Rástegáisá 14. juli Rástegáisá 14. juli Rástegáisá 14. juli Rástegáisá 14. juli ––––    konkurranseklasse konkurranseklasse konkurranseklasse konkurranseklasse     
Vedtak: 

SirmaIL arrangerer også i år gåtur opp Rástegáisá i fbm Tana sommer 2013; søndag 14. juli. I 
tillegg til mosjonsklasse blir det også konkurranseklasse.    
 
Sak 0Sak 0Sak 0Sak 09999/13 /13 /13 /13 Sykkel Sykkel Sykkel Sykkel som som som som egen gren i SVLegen gren i SVLegen gren i SVLegen gren i SVL    ----    SM på sykkelSM på sykkelSM på sykkelSM på sykkel    
Vedtak: 

Med forbehold om sykkelmedlemsmøtets samtykke (27. februar 2013) fremmer Sirma IL 
forslag til SVL (Samenes idrettsforbund) om at sykling opptas som gren i SVL og at det 
avholdes årslige samemesterkskap (SM) på sykkel.  
 
 
Neste styremøte innkalles pr epost. Varamedlemmer innkalles ved behov.  
 
 
 
Referent: Duttá 
 

 
 
 


