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Styremøte 29. januar 2014 kl.20.00 – 21.30 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Per Andreas Holm, Odd Erik Solbakk, Leif Erik Varsi og Synnøve Solbakk.  

Saksliste:  

Sak 01/14 Orienteringssaker 
Sak 02/14 Årsmøtet 25. februar 2014 - forberedelser 
   
Sak 01/14 Orienteringssaker 
Meget stor aktivitet i idrettslaget for tiden, både i Sirma og i Tanabru, her er den ukentlige treningsplanen  
☺ Her er tilbud for barn og unge, aktive, supermosjonister og seniorer. Styret oppfordrer 
medlemmene til å delta på lagets aktiviteter.  
 
Dag:Dag:Dag:Dag:    Klokkeslett:Klokkeslett:Klokkeslett:Klokkeslett:    Sted:Sted:Sted:Sted:    Trening:Trening:Trening:Trening:    
mandagmandagmandagmandag    15.15 

 
Tana fysikalske, Tana 
bru 

Frivekt for ungdom 12-15 år. Instruktør: Ole Henrik 
Somby 

TTTTirsdagirsdagirsdagirsdag    19.00 Sirma grendehus Spinning. Instruktør: Per Ove Måsø 
onsdagonsdagonsdagonsdag    15.15 

18.00 
18.00 
19.00 

Tana fysikalske 
Lysløypa 
Sirma grendehus 
Sirma grendehus 

Basistrening for ungdom 12-14 med Ole Henrik 
Skikarusell med Luda Holm.  
Seniortrim, gymnastikk med Per Holm Varsi  
Fri-spinning uten instruktør, spinn etter eget 
tempo  

torsdagtorsdagtorsdagtorsdag    17.30 
18.30 
19.30 

Sirma grendehus 
Sirma grendehus 
Sirma grendehus 

Barneidrett 0-8 år med Monica Balto 
Trening for ungdom (2014:Innebandy 8-90 år) 
Spinning med Per Ove Måsø 

FredagFredagFredagFredag    Ikke org/fast  Sirma grendehus Fotball 
LørdagLørdagLørdagLørdag    10.00* Tana fysikalske Lørdagsspinning med PT Ravna 

*   ut  februar 
 
Aktivitetstur til Saariselkä 7.-9. februar:  
Hittil 19-20 påmeldte. Fremdeles plass til flere. Duttá annonserer på facebook.  
 
Sykkel-treningssamling i Slovenia 26. april – 4. mai:  
14-15 påmeldte, hvorav 6 ungdommer.  
 
Økonomien:  
Pr idag har vi ca kr 90.000 på brukskonto og kr 100.000 på sparekontoen. Regnskapet for 
2013 er stortsett klar, og leveres til revisorene for revidering.  
 
KlubbAdmin – nytt medlemsarkiv:  
Vi har tatt overgang fra KlubbenOnline til KlubbAdmin som er idrettsforbundets system for 
medlemsregistrering og oppdatering. Dette systemet kommuniserer med MinIdrett og 
Sportsadmin, dvs. Systemer som i dag er i bruk enten av det enkelte medlem (aktive 
idrettsutøvere) og av laget i fbm arrangement (ritt, skirenn) og lisenser.  
 
Medlemskontigent for i år vil bli sendt etter årsmøtet (som i hht vedtektene vedtar 
kontingenten).  
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Diverse søknader:  
Utbetalingsanmodning for mottatt tilskudd til innkjøp av sykler og arrangementstelt sendes til 
Sykkelforbundet innen fristen 31. januar. Ansvarlig: Duttá.  
 
Merking av turstier i Finnmark – søknadsfrist 1. februar: Prosjekt – merking av 
offroadrundløypa i Tana bru. Ansvarlig for å utarbeide og sende inn søknad: Duttá.  
 
Folkehelseprosjekt – søknadsfrist 1. februar: Prosjekt – basistrening for ungdom i Tana. 
Ansvarlig: Monica og Ole Henrik.  
 
FeFo-grønne midler – søknadsfrist 15. februar: Prosjekt - rydding av skiløypetrasé for store 
steiner. Ansvarlig: Piera og Monica.  
 
Sparebankfondet – søknadsfrist i april/mai: Tentativ prosjekt – oppgradering av frilufts- og 
treningsutstyr i Sirma. Konkret: Lyskaster til uteaktivitetene, tredemølle og div. 
styrketreningsutstyr  til inneaktiviteter. Ansvarlig: Leif Erik og Monica.  
 
Sykkelklærbestillinga er sendt og ventes levert rundt påsketider.  
    
Sak 02/14 Årsmøtet tirsdag 25. februar kl. 19 på Sirma grendehus - forberedelser 
Årsmøtet er annonsert i Ságat, lagt ut info på nettsiden og i vår facebookside. Fristen for å 
fremme saker/forslag til årsmøtet er 18. februar.  
 
Fordeling av oppgaver:  
- Regnskap 2013 – Erke levert regnskap til dette styremøtet som sendes videre til revisorne 

til revisjon.  
- Årsmelding 2013 – Duttá lager utkast til neste styremøte. 
- Organisasjonsplan 2014 – Duttá lager utkast til neste styremøte. Innspill i møtet:  

- Foreslår å endre fra Ski- og anleggsgruppe til Aktivitets- og anleggsgruppe Sirma.  
- Utstyr til et eget treningsrom i Sirma.  
- Lyskaster til uteaktiviterer vinterstid.  
- Oppgradering av lysløypa. Leif Erik sjekker opp mulighetene for det til neste styremøte.  

- Budsjett 2014 – Duttá i samarbeid med Erke lager utkast til neste styremøte.  
- Valg – Monica kontakter valgkomiteen og viser til årsmøteprotokoll fra i fjor som er på 

vårt nettsted, og her fremgår hvem som er på valg.  
- Årsmøtekontingent – styret foreslår å videreføre dagens kontingent: 200 for 

enkeltmedlemmer, 400 for familiemedlemsskap og 100 for pensjonister.  
- Representere laget i diverse styrer m.v – styret foreslår at årsmøtet delegere til styret å 

beslutte eventuell deltakelse.  
 
Neste styremøte avholdes i uke 8, så raskt som praktisk mulig etter fristen for å foreslå saker 
til årsmøtet (18. februar). Like etter lages også et info-skriv som deles ut i postkassene i Øvre 
Tana med oppfordring om å delta i årsmøtet og være med på å beslutte idrettslaget aktiviteter 
i kommende år.  


