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Styremøte 27.03.12 kl. 20 – 21.30  

Fremmøtte:  
Bertha Holm, Piera Holm, Kjell Magne Johnsen (1.vara) og Synnøve Solbakk (Duttá). 

Forfall: Odd Erik (Erke) Solbakk og Roald Hansen.  

Saksliste:  

Sak 08/12  Orienteringssaker 
Sak 09/12 Samarbeid med Sirma bygdelag - arbeidsgruppe 
Sak 10/12 Idrettskretsting 12.-13. mai 2012 i Vadsø - representasjon 
Sak 11/12 Drifts- og aktivitetstilskudd fra kommunen 
Sak 12/12 Medlemsregistrering/innbetaling Klubben online 
Sak 13/12 Ski/anleggsgruppa – velge nytt medlem 
Sak 14/12 Lotteri 2012 
Sak 15/12 Langnesmarkedet 2012 – laksegrilling og kafe 
Sak 16/12 Søknad om støtte til deltakelse i offroad Finnmark 2012 
 
 
Sak 08/12 Orienteringssaker 
Informasjon: 

Alle varamedlemmer til styret legges til i epostgruppen (styret).  
 
Regnskapsppfølging etter årsmøtet, jf. revisjonsrapporten:  

- Rapport og regnskap for BGP/BCC sykkel 2011 ble sendt 18.03.12 til 
Barentssekretariatet. I hht tlf fra saksbehandler 19.03.12  utbetales tilskuddet på kr. 
40.000.  

- Faktura for startkontingenter på BGP/BCC 2011 er sendt Varanger sportsklubb, og den 
skal være betalt.  

- Evt tilskudd fra Finnmark idrettskrets til NNM/BGP 2010 følges opp senere.   
 
Sak 09/12 Samarbeid med Sirma bygdelag – felles arbeidsgruppe  
Ekstraordinært årsmøte valgte Bertha Holm som idrettslagets representant i en felles 
arbeidsgruppe med Sirma bygdelag om felles trivselstiltak i bygda og spesielt planlegging og 
gjennomføring av “Sirmadagen 2012”. Styret fikk i oppgave å velge en representant til i 
arbeidsgruppen. 
 
Vedtak: 

Bertha og Piera er Sirma ILs representanter i samarbeidet med Sirma bygdelag.  
 
Sak 10/12 Idrettskretsting 12.-13. mai 2012 i Vadsø - representasjon 
NB! Fullmaktsskjema må sendes senest 1 uke før idrettskretstinget begynner til Finnmarsk 
idrettskrets.  
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Vedtak: 

Piera får i fullmakt til å utpeke en eventuell representant til idrettstinget 12.-13. mai 2012 i 
Vadsø.  
 
Sak 11/12 Kommunalt drifts- og aktivitetstilskudd  
Kommunen har utlyst drifts- og aktivitetstilskuddsordning for idrettslag, søknadsfristen er 
tidlig i mai. 
 
Vedtak: 

Duttá i samråd med Bertha sender inn søknad om drifts-og aktivitetstilskudd fra kommunen.  
 
Sak 12/12 Medlemsregistrering/innbetaling – Klubben online  
Etter første runde med kontakt mellom styret og Klubben online er det sendt ut 
innbetalingsgiro. Styret har fått tilbakemelding om at alle ikke har fått giroen og at alle  
opplysninger om medlemsskap og løypeavgift ikke fremkommer på giroene.  
 
Vedtak: 

Erke følger opp med ny giro til de som ikke har betalt medlemsskap og sørger for at alle blir 
registrert som medlemmer i Klubbe online. Det legges ut informasjon på nettsiden og i 
facebookgruppen om innbetaling av medlemsskap og frivillig løypeavgift.  
 
Sak 13/12 Ski-/anleggsgruppa – velge nytt medlem  
Tor Asle Varsi har i epost av 27.03.12 gitt beskjed om at han ikke vil være med i ski-
/anleggsgruppa til Sirma IL.  
 
Vedtak: 

Hans-Erik Varsi velges som nytt medlem i ski-/anleggsgruppa til Sirma IL.  
 
Sak 14/12 Lotteri 2012  
Vedtak: 

Det gjennomføres lotteri i år – gjerne før lagets store arrangement i år (sykkelritt, 
Langsnesmarked m.v.). I første omgang utformes og sendes et skriv til div. bedrifter med 
forspørsel om tilbud på premier. Skrivet legges også ut på nett/fb. 
 
Sak 15/12 Langnesmarkedet 2012 – laksegrilling og kafe  
Ekstraordinært årsmøte 15.02.12 har besluttet at Sirma IL deltar med laksegrilling og kafe på 
årets Langnesmarked 14. juli 2012.  
 
Vedtak: 

Alle inntekter fra Langnesmarkedet øremerkes til å dekke Sirma ILs utgifter i fbm 
skiløypekjøring (i hht regnskap 2011 kr 30-40.000), som vi anser som et viktig trivsesltiltak i 
bygda. Samtidig oppfordres bygdefolk og andre om å delta som frivillige for Sirma IL på 
laksegrilling og kafe på Langnesmarkedet. Det lages oppslag som henges opp på grillhytta, 
butikken i Sirma og på nettet. Det legges også med giroer for innbetaling av medlemsskap og 
frivillig løypeavgift.  
 
Sak 16/12 Søknad om støtte til deltakelse i Offroad Finnmark 2012 
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Synnøve erklærte seg som inhabil og forlot møtet i behandling av denne sak.  
 
Ole Henrik, Stein og Per Torleiv har meldt seg på Offroad Finnmark 300 (km), og har søkt 
om å få dekt utgifter til påmelding, reise og støtteapparat på tilsammen kr. 12.900. 
 
Vedtak: 

Styret innvilger søknaden som omsøkt.  
 
 
Neste styremøte torsdag 10. mai 2012 kl. 20. 
 


