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Styremøte 28. oktober 2015 kl.19.30 – 20.50 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Erke Solbakk,  Leif Erik Varsi, Ole Henrik Somby (vara) og Synnøve Solbakk 
(Duttá).  

Forfall: Arild Måsø. 

Saksliste:  

Sak 35/15  Orienteringer 
Sak 36/15  Oppfølging av sykkel-medlemsmøte 6. oktober 2015 m.v. 
Sak 37/15 Søknad om dekning av trenerutgifter 
Sak 38/15 Saltkjøttfesten 21. november 2015 
Sak 39/15  Aktiviteter denne høsten 
Sak 40/15  60 års jubileum – markering 20. februar 2016 
   
Sak 35/15  Orienteringer      
Økonomi: 
Vi har kr 43.000 på brukskonto og kr. 104.000 på sparekonto. Vi har ubetalte regninger på ca 
kr. 48.000. 
 
Det er sendt inn regnskap og rapport til Barentssekretariatet for innvilget tilskudd på kr 
30.000 og til Sparebank1-fondet for tilskudd på kr. 21.500. I tillegg vil det bli sendt inn 
sluttrapportering og regnskap for sykkelstiprosjektene, men vi har allerede mottatt 
mesteparten av tilskuddet til disse prosjektene.  
 
Vi har solgt vår gamle scooter for kr. 6.000.  
 
Porten i bua er montert og støtte til den investeringen har vi fått av CanalDigital med kr. 
10.000. 
 
Utstyr til løypekjøring: 
Monica følger opp evt. innkjøp av slådd til løypekjøring. Sparebanken Nord-Norge stiftelsene 
har søknadsfrist 6. november.  
 
Årets unge ildsjel - forslag:  
Monica har sendt inn forslag på Eirik A. Ravna som årets unge ildsjel.  
 
Sak 36/15  Oppfølging av sykkel-medlemssmøte 6. oktober 2015 m.v.  
Referatet fra medlemsmøtet er lagt ut på vår nettside.  
 
De aktive ønsker et ukentlig treningstilbud med spinning og styrketrening. Monica følger opp 
og fremforhandler en avtale med Tana fysikalske. Inngått avtale informeres om på vår 
nettside/aktuelle facebookgrupper/sider.  
 
Det er søkt om støtte fra Gjensidigestiftelsen til gjennomføring av basistreninger for ungdom.  
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De fordelene som medlemmer får av de sponsoravtalene vi har inngått, f.eks med Tana 
fysikalske, informeres om på vår nettside/fb. Monica og Erke følger opp. 
 
Unge aktive syklister som ønsker å få treningsveiledning skal få tilbud om det i klubben. 
Sykkelgruppa vil kjøpe lisens til trenerprogram/dagbok, engangskostnaden er på 99 US dollar 
(830 kr) og 19 dollar pr mnd (160 kr). Innkjøp av lisens godkjennes, og sykkelgruppa ved Ole 
Henrik sender regning en gang i året for påløpte lisensutgifter.  
 
Sak 37/15  Søknad om dekning av trenerutgifter 
Jacob Aspelin har vært trener for Anders B. Verstad i år, og Verstad søker om å få dekt kr. 
500 pr måned, dvs kr. 6.000 i år. Trenerutgiftene innvilges som omsøkt.  
 
Sak 38/15  Saltkjøttfesten 21. november 2015 
Festen arrangeres fra kl. 19.30 – 02.00. Fra kl. 18 – 19.30 blir det salsakurs med Inger Eline 
Eriksen som instruktør. 
 
Påmelding: Erke.  
Markedsføring nett/fb og plakat: Monica og Erke.  
Billettsalg: Monica og Duttá. 
Kokker: Leif Erik organiserer.  
Prisliste: Duttá. 
Veslepenger: Erke. 
Rydding søndag: Erke m.fl.  
Invitere sponsorer: PT. 
Lage bonger: Monica.  
Sponsorgave: Monica og Iris. 
 
Vi trenger frivillige til å være toastmaster, vakter, servering av mat, bar, rydding, loddsalg, 
kakebaking. Alle i styret følger opp og gir beskjed til Duttá om hvem vi rekrutterer til hvilke 
oppgaver.  
 
Sak 39/15     Aktiviteter frem mot jul 
 
Barfrostmila/Skábmaviehkan lørdag 7. november i Tana bru kl 11:  
Start og målgang ved Tana bru barnehage. Distanser: 1.500 m barneløype, 5 km x 2 (10 km) 
rundløype for ungdommer og voksne, 4,3 km trimløype på idealtid.  
Garderobe og premieutdeling på Tana fysikalske.  
 
Vi trenger frivillige til registrering, tidtaking m.v. Monica følger opp.  
 
Nissemarsj 1. desember i samarbeid med Sirma bygdelag:  
Påmeldt, og utstyr bestitl. Mer info legges ut på facebook. Monica følger opp. 
 
Skikarusell: Oppstart på nyåret.  
 
Spinning i Sirma til høsten 
Det blir ikke spinning i Sirma denne vinteren. Spinningssykler lånes ut til medlemmer, ta 
kontakt med Monica.  
 
Sak 40/15     60 års jubileum – markering 20. februar 2016 
Vi trenger en arrangementskomité. Monica spør aktuelle kandidater.  
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Neste styremøte tirsdag 1. desember 2015. 


