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Styremøte og fellesmøte med gruppene 4. mars 

2019  

Tilstede:  

I Tanabru kl. 16 – 18. Styret: Monica Balto Anti, Ole Henrik Somby, Odd Erik Solbakk, 

Jaana Walle og Synnøve Solbakk. Friidrettsgruppa: Tom Hansen, Risten Somby og Miriam 

Hellstrøm. Sykkel- og triatlonsykkel: Per Torleiv Ravna og Stein Joks.   

I Sirbmá kl. 20 – 22.00 Styret: Monica Balto Anti og Leif Erik Varsi. Anleggsgruppa:  Per 

Ove Måsø. Vinteridrettsgruppa: Áile Marita Varsi og Johan Alexander Anti 

Saksliste:  

Sak 07/19  Oppfølging av årsmøtesak - Organisasjons-/handlingsplanen 2019 – Sykkel- og 

triatlongruppa og friidrettsgruppas oppgaver   

Sak 08/19  Oppfølging av øvrige årsmøtesaker  

Sak 09/19   Endring av reglementet for dekning av utgifter i forbindelse med konkurranser   

og samlinger m.v.   

Sak 10/19  Oppfølging av årsmøtesak – Organisasjons-/handlingsplan 2019 – 

Anleggsgruppa og vinteridrettsgruppas oppgaver   

  
 

Sak 07/19 Oppfølging av årsmøtesak - Organisasjons-/handlingsplan 2019 – sykkel- 

og triatlongruppas og friidrettsgruppas oppgaver 
 

Sykkel- og triatlongruppe – oppgaver: 

 Koordinere og organisere treninger, treningssamlinger og deltakelse i ritt. Merknad: 

 Treningssamling (landevei) arrangeres første uka i mai på Mallorca; 10 aktive og 2 

foreldre/service påmeldt. Fastsatte BCC-ritt: PGP 15.-16. juni i Sirbmá og 6.-7. juli i 

Luostto, Finland. Ikke avklart i Russland. Barents Summer Games 30. august - 1. september 

i Murmansk. BCC-ritt samtidig? Vi venter på avsklaring fra våre russiske samarbeidsparter.  

Se for øvrig: ww.sirbma.no/sykkel/internterminliste 

 Organisere og arrangere sykkel-rekrutteringstiltak for barn og unge. Oppfølging: Arrangeres som 

som i fjor; felles vår- og høstprogram sammen med friidrettsgruppa; anna hver gang/tirsdag 

kl. 18 løpekarusell og sykkelaktiviteter for barn, oppstart 7. mai med løpekarusell og 14. 

mai sykling. Markedsføres med fb-arr.  

 Arrangere sykkelarrangementet Polaris Grand Prix – flyttet til 15.-16. juni. Merknad: Søknad sendt 

til vegvesenet og rittet er lagt inn i terminlista. Oppfølging: Vi venter på godkjenning fra 

regionen før markedsføring og fb-arr. Bestille nye startnr i tøy. Alle aktive bes dele og 

oppfordre sitt nettverk til å delta.  

 Følge opp klubbens syklister og triatlondeltakere.  

 Organisere frivillige til folkebadet I samarbeid med styret. Merknad: PT i samarbeid med Monica 

koordinerer. I evalueringsmøtet med kommunen torsdag 21. mars kl. 18.00 deltar Mia på 

vegne av oss. 
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Evalueringspunkter og andre saker koordineres i fb-basseng-gruppa med alle badevakter og 

-assistenter 

 

I tillegg:  

 Prosjektering av BMX-banen i samarbeid med styret. Oppfølging: Rykkje som lager forprosjektet 

er forsinket, fristen var18. februar. PT følger opp. Monica kontakter kommunen og 

fylkeskommunen om det er utfordringer mht finansiering og hvem som er anleggseier. PT 

sender oppdatert info om prosjektet til Monica. 

 Klubbmesterskap i triathlon. Oppfølging: Planlegges etterhvert.  

 Regionting – skypemøte onsdag 13 mars kl 19.30-21. Oppfølging: Monica, PT og Stein deltar. 

NB! Vi har meldt inn sak med forslag om at RM landevei arrangeres årlig midt i regionen.  
 
Friidrettsgruppa – oppgaver: 

 Organisere og arranger løpekarusell, gjerne i samarbeid med andre idrettslag I regionen. Oppfølging: 

Arrangeres som som i fjor; felles vår- og høstprogram sammen med friidrettsgruppa; anna 

hver gang/tirsdag kl. 18 løpekarusell og sykkelaktiviteter for barn, oppstart 7. mai med 

løpekarusell og 14. mai sykling. Markedsføres med fb-arr. Monica legger inn i terminlista. 

 Organisere og arrangere friidrettsleker/barneidrett, også lassokasting. Merknad: Følges opp av 

styret og arrangeres i Sirbmá.  

 Organisere og arrangere bakkeløp og trimmarsj Rástegáisái/RástegáisáOpp - flyttet til søndag 21. juli. 

Merknad: Monica har sendt inn info om løpet til bladet kondis og sjekker om løpet er 

terminfestet, og føler opp om ikke. Friidrettsgruppa sjekker teksten på om arr. på vår 

nettside og gir tilbakemelding om evt endringer. Ole Henrik følger opp ovenfor banken mht 

videre avtale om premiepotten og om å endre premiepotten til kr. 20.000 hver gang det blir 

tatt rekord. Friidrettsgruppa lager fb-arr og markedsfører. Monica sender ut epost til de 

tidligere deltakere.  

 Organisere og arrangere Barfrostløpet lørdag 2. november. Oppfølging: Samme opplegg som i fjor. 

Monica legger inn i terminlista. Markedsføres etter hvert.  

 Følge opp aktive mht lisens. Oppfølging: Friidrettsgruppa kontakter friidrettskretsen i Finnmark 

om regelverk og følger opp evt rapportering og innbetaling.  

 
Annet:  

 All kontakt til idrettslagets epost om friidrett videresendes til friidrettsgruppa. Duttá sjekker 

at sirmaidrettslag@hotmail.com er registrert i idrettens systemer som adresse til 

friidrettsgruppa.  
 

 
Andre saker drøftet i møtet i Tanabru:  

 

Innspill til endringer i reglementet for dekning av utgifter i fbm konkurranser, samlinger m.v.  

 Pkt. 2 NC/NM-deltakelse – foreslåtte endring om at NC/NM-utøver som kan oppnå støtte 

min. må delta i 2 rittarr. årlig, inkluderes RM som 1 rittarr.  

 Pkt 4 Støtte til kjøp av sykkel foreslås uendret. 

 Pkt 10 Aktives bidrag til klubben tydeliggjøres, f.eks min. 2 dugnader, hvor salg av 1 

loddbok regnes som 1 dugnad. 
 

Ski-aktiviteter tirsdager i Tana bru  

I samarbeid med Deanu searat arrangeres skitrening for barn og unge til 16 år tirsdager kl. 18. 

Oppstart 19. februar og frem til påske. Oppfølging: Det blir felles evaluering med Deanu 

searat etter sesongavslutning og evt. oppfølging/avklaring med IL Forsøk før neste skisesong.  
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Sak 08/19 Gjennomgang av øvrige årsmøtesaker     
Oppfølging av sak 04/19 Årsmelding og 10/19 Valg:  

 Takkebrev og årsmelding 2018 er oversendt samarbeidsparter/sponsorer. Duttá følger opp.  

 Ingen endringer i styresammensettingen. Monica sjekker opp og evt. følger opp om det er 

behov for å sende underskrevet årsmøteprotokoll sendes til Brønnøysundregisteret.  

 
Oppfølging av sak 05/19 Regnskap 2018:  

Følgende merknader ble oversendt styret til behandling: 

 Konto/post 1200 Maskiner og anlegg, kr. 180.250, bes forklart hva det er i neste års 

regnskap, særlig hvis fremdeles like høy. Som vedlegg til regnskapet vedlegges liste over 

eiendeler/inventar. Styrets svar og oppfølging: Dette har vært i regnskapet i flere år, 

antagelig i 10-talls år. Det er mulig dette er våre anlegg som fotballbanen. Anleggsgruppa 

bes lage en liste over lagets eiendeler og inventar som vedlegges årets regnskap. Monica 

følger opp og sender til anleggsgruppa. 

 Konto/post 7040 Forsikringer, summen er halvert fra året før selv om det er inngått flere 

forsikringer. Det bør inngås ufør-forsikring av dugnadsarbeidere om slik finnes. Styrets 

svar og oppfølging: Grunnen til at summen er halvert er tilbakebetaling fra forsikrings-

selskapet for den gamle skuteren. I sykling er det en egen servicelisens/ forsikring for alle i 

alle fall sjåfører i fbm. ritt, om dette også dekker stasjonære- og løypevakter bør sjekkes ut. 

Ole Henrik følger opp. 

 Konto 1970 Postgiro-konto på kr. 2.732 avsluttes og doneres til anskaffelse av 

ventilasjonsanlegg til Sirma grendehus. Oppfølging: Monica kontakter DnB og ber om at 

kontoen avsluttes og beløpet overføres til grendehuset.  
 

 

Sak 09/19 Endring av reglementet for dekning av utgifter i forbindelse med 

konkurranser og samlinger mv.  

 

Reglementet endres slik:  
     
1. Startkontingent 

Sirbmá-Sirma IL dekker for billigste startkontingent i alle typer konkurranser for alle aktive 

utøvere innen sykling, langrenn, friidrett, løping, triatlon mv.1 Det forutsettes at utøveren er 

(betalende) medlem i idrettslaget. Utøveren ordner og betaler selv lisens. Påmeldt men ikke 

startet (DNS), refunderes ikke. 

2. Reiseutgifter til konkurranser 

For aktive under 20 år og heltidsstudenter under 27 år dekkes også reiseutgifter på billigste 

måte.  

Av bilutgifter dekkes 1 kr pr km for 1. ungdom/student og 0,50 kr for 2. og 3. ungdom/student 

(max godtgjørelse 2 kr pr km). For tilhenger dekkes 0,50 kr pr km. 

Av opphold (overnatting og kost) dekkes 200 kr pr døgn (ulegitimert) pr ungdom/student. 

Det kan etter avtale også dekkes for reise- og oppholdsutgifter (som ovenfor) for 

                                                 
1 Mange konkurranser har flere priser på startkontingenter, avhengig av når man melder seg på. Klubben dekker for 
billigste startkontingent.  
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lagleder/støtteapparat. 

Flybilletter dekkes med 1/3 egenandel. 

NC /NM-deltakelse 

For aktive som deltar i konkurranser på Norges Cup og NM dekkes reiseutgifter på billigste 

måte samt inntil kr. 750 for losji og kost pr døgn. Bruk av bil godtgjøres med 2 kr pr km og 

0,50 kr pr passasjer (aktiv og/eller støtteapparat), max. kr. 3 pr km.   

Dette kan også gjelde for deltakelse i andre større konkurranser, men må avtales på forhånd.  

Lagleder/støtteapparat kan etter avtale få dekt reiseutgifter etter samme ordning.   

For å oppnå støtte som NC/NM-utøver kreves deltakelse i min. 2 rittarr. årlig. Tellende rittarr. 

er NM, NC og RM.  

3. Treningssamlinger 

Samlinger som laget selv organiserer dekkes med inntil 70% av reiseutgiftene for unge aktive 

under 20 år/studenter under 27år/NC-NM-aktive, max. kr. 3.500 pr utøver. Oppholdet dekkes 

med en del egenandel, opptil 1/3.  

De som er påmeldt samling og ikke møter, må betale klubbens utgifter i sin helhet (ikke 

refunderbare flybilletter og lignende).  

I tillegg kan laget dekke for egen organiserte treningssamlinger, fortrinnsvis for NC/NM 

utøvere, som dekkes med kr. 400 (ulegitimert) pr samlingsdøgn i reise- og oppholdsutgifter til 

gjennomførte treningssamlinger max. kr. 20.000 pr utøver pr kalenderår. Treningen på 

samlingen må dokumenteres.  

4. Støtte til kjøp av sykkel 

Støtte til kjøp sykkel for aktive under 20 år, heltidsstudenter under 27 år og NC/NM-syklister  

 inntil 50%, max kr. 5.000. 

Støtte innvilges ikke til den første sykkelen.  

Ved videresalg av sponsede sykler (av laget) oppfordres til å formidle salget til lagets 

medlemmer først. 

5. Skade, forsikring mv. 

Sirbmá-Sirma IL er ikke ansvarlig for skade, tyveri mv. av sykler og utstyr. Alle aktive har 

selv ansvaret for sitt utstyr, og oppfordres til å verdiforsikre dyre sykler og dyrt utstyr.  

6. Utlån av rekrutteringssykler 

Barn og unge kan låne sykkel til bruk på treninger og i ritt. Foreldre/foresatte skriver under på 

utlånsskjema hvor de forplikter å vedlikeholde sykkelen og oppbevare sykkelen forsvarlig 

samt at evt skade, tyveri el. dekkes av husstandens innboforsikring.  
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7. Konkurranseklær  

Aktive under 20 år og heltidsstudenter under 27 år får dekt konkurranseklær opptil kr. 2.000 

av klubben pr år. Barn og unge under 18 år som min. deltar i 1 konkurranse – fortrinnsvis 

egen - får dekt for kr. 500 (ikke krav om helårslisens) . 

NC/NM-aktive får dekt 2 sykkelskjorter og –shorts, 1 tempodrakt, 1 jakke og 1 vest samt 

andre mindre profileringsklær/artikler etter avtale.  

OffroadFinnmark (OF) deltakere som sykler med klubbnavnet får dekt for 1 sykkelskjorte og 

-shorts.  

8. Trenerutgifter 

Etter avtale med klubben kan det dekkes for utgifter til personlig trener. 

9. Utbetaling  

Alle utgiftene – også startkontingenter og sykkelklær - dekkes etterskuddsvis på grunnlag av 

regning med vedlagte kvitteringer.  

Regninger sendes inn fortløpende, også startkontingenter, og helst innen 1 måned etter 

avsluttet aktivitet/innkjøp. Utlegg, regninger etter 1. desember for gjeldende kalenderår 

utbetales ikke, med unntak av utlegg fra 1. -31. desember, her er fristen 2. januar 

påfølgende år.  

For dekning av utgifter iht. dette reglementet tas det forbehold om lagets økonomi, og det 

forutsetter at alle som søker om støtte har betalt medlemskap og kjøpt helårslisens i 

inneværende år (pkt. 2, 3, 4 og 7) og bruker klubbens klær i konkurransene.  

10. Aktives bidrag til klubben 

Det forutsettes at unge aktive og NC/NM-aktive som får dekt utgifter iht. dette reglementet 

bidrar tilbake til klubben i form av dugnader som loddsalg, frivillig på ulike arrangementer 

eller i folkebadet. 

 
Oppfølging: Det tas sikte på å evaluere reglementet i siste styremøtet i år.  

 
Sak 10/19 Oppfølging av årsmøtesak - Organisasjons-/handlingsplan 2019 – 

Anleggsgruppa Sirbmá og vinteridrettsgruppa Sirbmá - oppgaver 
 

Anleggsgruppa Sirbmá – oppgaver: 

 Vedlikehold av gressbanen. Merknad/Oppfølging: anleggsgruppa vil vurdere om det er behov 

for å ansette en sommerjobb via ung-jobb. Meldes inn til styret når avgjørelsen er tatt. 

 Vedlikehold av styrketreningsrommet. Merknad/Oppfølging: Per Ove og Leif Erik følger opp 

treningsutstyret med eventuelle reparasjoner eller utskiftninger. Det følges med om noen 

selger brukte spinningssykler og det vurderes fortløpende om våre eldste bør byttes ut. 

Vaskeliste henges opp på bomberomdøra hvor det anbefales at brukere noterer vasking når 

det er utført. Per Ove følger opp at det til enhver tid er vaskemidler, tørkepapir, søppelposer 

tilgjengelig. Støvsugeren følges opp med skifte av pose 

 

 Holde oversikt over lagets anleggsmidler, inventar og utstyr. Merknad: Revisor påpekt i årsmøtet at 

denne oversikten skal vedlegges regnskapet. Oppfølging: Utarbeides og oversende styret 

innen 31. Januar 2019.  Per Ove og Leif Erik følger opp. 



6 

 

 Registrering av trimkassetrimmere på sommeren. Merknad/Oppfølging: Anleggsgruppa følger 

opp. Det er avsatt Sirbmá-produkter til premiering som trekkes ut. 

 
Vinteridrettsgruppa Sirbmá – oppgaver: 

 Arrangere skilek/Treninger samt initiere og arranger andre skiaktiviteter. Merknad/Oppfølging: 

Skikarusell i lysløypa holdes onsdager kl.18.00-19.00. Áile passer på at lysløypa er oppkjørt 

onsdager og reklamerer for karusellen. Det tas mål om å holde 2-3 skidager på grillhytta på 

helgedager utover våren. Dette planlegges fortløpende etter værmelding. 

 Organisere skiløypekjøring i Sirbmá. Merknad/Oppfølging: Det er satt i gang turnuskjøring. 

Løypa trakkes etter ny trasse mot grillhytta og bogijávri nå fra mars. Monica følger opp 

søknad til Fefo om løypen til Bogijávri med vintersiidaen som er tilknyttet området og 

FeFo. Det foreslåes at løypa ikke trekkes mot Bogijávri før etter 1. mars som hovedregel, 

men tidligere om været tillater og vintersiidaen har trukket seg ut av området. Den delen av 

løypa benyttes fortrinnsvis uansett ikke før det er mildere og lysere. 

 Registrering av trimkassetrimmere på vinteren. Merknad/Oppfølging: Vinteridrettsgruppa følger 

opp og trekker de annonserte premiene 3×500,- pr bok (3 bøker). Áile tar ansvar for 

skikarusellboka.  

 Følge opp klubbens skiløpere. Merknad/Oppfølging: dette følger styret opp 

 
Andre saker drøftet i møtet i Sirbmá:  

 Leif Erik valgt inn i grendehusstyret for Sirbmá-Sirma IL 

 Idrettslaget spiller inn samarbeidsprosjekter som søppelrydding , St.hans feiring og 

samarbeid om betaling av folkebad i Sirma samt nissemarsj til bygdelagets årsmøte. 

 

 

 


