
 
 
 

Styremøte 27. januar 2015 kl. 20.10 – 21.20 

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

Saksliste:  

Sak 01/15 Orienteringssaker 
Sak 02/15 Treningsrom Sirma - status  
Sak 03/15 Båteng-Sirma-rennet 8. mars 
Sak 04/14  Ny skuter til løypekjøring 
Sak 05/14 Årsmøtesaker 
   
Sak 01/15 Orienteringssaker  
Økonomien og diverse søknader og rapporteringer:  
Vi har pr idag ca kr 158.000 på driftskonto og kr 102.000 på sparekonto. Det foreløpige 
regnskapet for 2014 viser et overskudd på ca kr 75.000 før avsetninger.  
 
Div søknader:  
- Det er sendt søknad til fylkeskommunens tilskuddsordning til friluftslivets år om støtte ny 

kjøp av ny skuter til løypekjøring, kr. 97.000.  
- Basistreningensprosjektet er finansiert til 31. januar i år. En evt søknad om 

videreforlenging av prosjektet følges opp av Monica.   
- Vi sender en søknad til FeFos grønne midler til innkjøp av Venor gamme og lávvu til bruk 

under arrangement og treningssamlinger. Monica følger opp. 
- Vi sender også en søknad fra div. fond/støtteordninger til rekrutteringssykler (terreng) og 

sykkelklær til barn og unge. Duttá følger opp. 
 
Til søknadsprosessen: 350 kr pr dugnadstime.  
 
Miksebord – spinning:  
Vi har foreløpig ikke fått nytt miksebord til lydanlegget. Det er bestilt, men det ikke vært 
mulig å levere.  
 
Sponsoravtaler – status: 
Vi har hittil fått nye 3-års sykkeldrakt-sponsoravtaler for tilsammen kr 80.000 + 2 avtaler om 
utstyr og tjenester. De fleste av våre tidligere sponsorer er med på en ny 3-års avtale. Vi 
avventer svar fra 2 potensielle sponsorer til. Sponsorer og logoer må være på plass før 
bestilling av nye klær igangsettes. Kalas er valgt som ny leverandør i år. Det vil bli forenkling 
av bestillings- og betalingsrutinene ved at den enkelte selv ordner det meste på nett.  
 
Sak 02/15 Treningsrom Sirma - status 
Se styresak 51/14. Treningsrommet er et så populært tilbud at det rett og slett er trangt her. Vi 
sender en skriflig søknad til grendehusstyret om å få bytte lokaler; til bomberommet. Leif Erik 
og Monica følger opp.   
 
 



Sak 03/15 Båteng-Sirma rennet 8. mars    
Det er innkalt til løypekjøringsmøte imorgen, 28. januar kl. 19.00 på grendehuset. Tema er 
løypekjøring, alternative traséer m.v. Erke og muligens Monica deltar fra styret.  
 
Sak 04/15 Ny skuter til løypekjøring  
Vi har fått et godt tilbud på ny skuter fra Tana scooter & ATV. Etter dialog med løypekjører 
Tor Asle og akitivtsgruppa v/Per Ove, beslutter vi inntil videre å kjøre med den skuteren vi 
har. Vi har sendt søknad om støtte til kjøp av ny skuter, se sak 01/15.  
 
Sak 05/15 Årsmøtesakene 
Årsmøtet er annonsert i Ságat innen fristen og årsmøteinformasjon er lagt ut på vår nettside og 
i vår facebookgruppa. Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 10. februar, og styrets frist til 
å legge ut årsmøtesakene er 17. februar.  
 
Status i behandling av årsmøtesakene:  
-  Årsmelding: Igangsatt. Vi lager en felles årsmleding for alle aktiviter og grupper. 

Gruppene kan komme med innspill/gå igjennom styrets utkast før 17. februar.  
- Regnskap: Foreløpig regnskap er klart. Ringperm med all tilleggsinfo ordnes i løpet av 

neste uke for overlevering til revisorne.  
- Budsjett: Igangsatt.  
- Organisasjonsplan (inkl. handlingsplan): Igangsatt.  
- Valg: Epost sendt til valgkomiteen.  

  
Neste styremøte søndag 15. februar 2015 kl. 20.00 i Fanasgieddisøndag 15. februar 2015 kl. 20.00 i Fanasgieddisøndag 15. februar 2015 kl. 20.00 i Fanasgieddisøndag 15. februar 2015 kl. 20.00 i Fanasgieddi: Årsmøtesakene 
behandles.  


