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Styremøte (digitalt) 28. september 2022 kl. 19.30 
- 20.35  
Tilstede: Monica Balto Anti, Agnar Varsi, Lone J. Nilssen, Leif Varsi og Synnøve Solbakk.  

Forfall: Leif Erik Varsi 

Saksliste:  

Sak 34/22 Økonomistatus 
Sak 35/22 Orienteringer siden sist 
Sak 36/22   Dekning av utgifter til deltakelse i konkurranser og samlinger mv.  
Sak 37/22  Utsendinger til ting, samlinger mv.  
Sak 38/22  Hedring av medlemmer  
 
Sak 34/22  Økonomistatus   
Vi har pr. i dag ca. kr. 176.000 på vår brukskonto og kr. 108.000 på sparekonto. Vi har mottatt kr. 
37.000 fra eqtiming for Sámi maraton-startkontingenter, kr. 17.500 fra Norsk tipping (grasrotandel), 
kr. 5.000 fra TBK for Hopp og sprett-uka og kr. 8.000 fra NCF Region Nord for kommissærklær. I 
tillegg har vi hittil i år kr. 45.000 i loddsalg-inntekter og kr. 11.500 for salg av Sámi maraton klær. 
Folkebadinntekter hittil i år er på kr. 28.000.  
 
Oppfølging: Monica følger opp SNN om samfunnsløftet og 2. del av samfunnskontrakten. Synnøve 
minner de aktive om å sende inn regning for startkontingenter – og legge inn billigste 
startkontingent. Synnøve rapporterer og ber om utbetaling av tospråklighetsmidler og NCF 
aktivitetsmidler.  
 
Antall betalende medlemmer hittil i år: 275.  
 
 
Sak 35/22  Orienteringer siden sist  
Aktiviteter, representasjon og annet:  
• I evalueringsmøte med Sámi maraton-frivillige 5. september deltok 20. Tilbakemelding og 

oppfølging:  
- Meget proft arrangement – tidtakinga gikk som en drøm, fantastisk speaker og meget bra 

sekretariat og godt gjennomført premieutdeling  
- Supert med tydelig samisk profil – mange flagg (gjerne enda flere i løypa) og samisk musikk. 
- Kjekt med digitale diplom – sparte mye arbeid for sekretariatet (tro om mange har lasta 

ned?) 
- Forbedringspotesiale: Skriver som fungerer og rene saftdunker..  
- Ønske om mer liv i løypa og i sentrum. Kievra/Frisklivssentralen ønsker å lage show og ha 

kafé hotellet.  
- Ønsker om å streame fra løpet. Oppfølging: Agnar sjekker opp. 
- Vegvesenets teksttavle ved brua bes informere om at maraton pågår.  
- Bestille sperrebånd i samiske farger.  
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- Bestille og henge opp store Sámi maraton-plakater i Tanabru, og bannere ved innkjøring til 
Tanabru arrangementsdagene.  

- Ønske om bedre pil-skilt (høyere opp enn i år). Oppfølging: Gjerne skilt som både kan brukes 
på Sámi maraton og terrengrittet Sirma Open XCO.  

- Run-for-fun (5K)bør gå innom første drikkestasjon.  
• Høst-løpskarusellen ble avsluttet tirsdag 27. September etter å ha vært arrangert annahver tirsdag 

fra 18. august. Totalt har 25 deltatt – hvorav 8 barn og unge, og opptil 20 pr gang.  
• Sykkelkarusell for barn og terrengsyklinga for rekrutter ble avsluttet onsdag 21. september med 

over 30 barn. Vi har fått meget god tilbakemelding fra foreldre om tiltaket  Sykkel- og 
triatlongruppa ønsker å oppgradere utstyret og lage en manual for gjennomføring av sykkellek 
slik at foreldre neste år etter tur kan arrangere. Se for øvrig referat fra møtet 21. september 
2022. 

• Sykkel- og triatlongruppa har invitert til sykkelmedlemsmøte 3. november kl. 20.15 for å planlegge 
neste sesong, bl.a ritt og samlinger. Tentativt forslag er at landeveisrittarr. PGP arrangeres 
tidligere på våren 3.-4. juni 2023 og at terrengrittet arrangeres 1. juli 2023. Men at dette 
koordineres i forkant med Polarstjernen og Kirkenes CK – hvor hensikten er få et samarbeid om 
ritt/sykkelkarusell i Øst-Finnmark, spesielt for unge, men også voksne.  

• Folkebadet ruller og går.  
• Fellestreninger i Sirma igangsettes ila. høsten.  
 
 
Sak 36/22  Dekning av utgifter til deltakelse i konkurranser, samlinger mv. 
Vedtak: Følgende endringer i reglementet ble vedtatt: 
• Pkt. 1 Startkontingenter, 3 setning endres slik: Påmeldt men ikke startet (DNS), refunderes ikke, 

unntatt ved sykdom som dokumenteres med legeerklæring.  
• Pkt. 4 Støtte til kjøp av sykkel, endres satsen endres til: inntil 50%, max kr. 7.500 ved kjøp fra vår 

samarbeidspartner Intersport-Tana og max kr. 5.000 fra andre. Samt ny siste setning: Støtte til 
kjøp av andre sportsutstyr kan vurderes etter søknad, min. pris/kostnad kr. 4.000.  

• Pkt. 7 Konkurranseklær: Siste setning erstattes med: Dekning av konkurranseklær for andre kan 
vurderes etter søknad.  

 
 
Sak 37/22  SV-N arrangementer - kontaktperson   
Noen av våre medlemmer ønsker å representere Sirbmá-Sirma IL i SV-Ns treningssamlinger, 
konkurranser mv. Neste arrangement er treningssamling  24.-27. november i Ylläs.  
 
Vedtak: Lise Marianne Johansen oppnevnes som vår kontaktperson for SV-N arrangementer. Reise og 
opphold dekkes iht vårt reglement for dekning av utgifter til deltakelse i konkurranser, samlinger mv. 
Behov utover reglementet avklares med styret.  
 
 
Sak 38/22  Valg av utsendinger til ting, samlinger m.   
Vedtak:  
NCF regionting 29. september kl. 19 via team: Per Torleiv Ravna, Marianne Balto og Stein Joks. Vara: 
Synnøve Solbakk, Ole Henrik Somby, Erlend Skippervik Sætre, Monica Balto Anti.  
 
Idrettskretsens idrettshelg 21.-23. oktober i Harstad: Vi sender inntil to deltakere. Monica forespør og 
melder på aktuelle.  
 
Friidrettskonferansen 11.-13. november i Lillestrøm: Agnar Varsi. 
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Sak 39/22  Hedring av medlemmer – Sirma-bragdene 
Vedtak: Styret foreslår en sak til neste årsmøte om opprettelse av en komité som foreslår hedring av 
medlemmer som har gjort en hederlig innsats for laget. Agnar får fullmakt til å forberede.  
 
 
 
Neste styremøte; onsdag 26. oktober 2022 kl. 19.  
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