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Styremøte og fellesmøte med gruppene 5. mars 
2020 kl. 16.00 – 18.00 
Tilstede:  
Styret:	Monica	Balto	Anti	og	Synnøve	Solbakk.	Friidrettsgruppa:	Camilla	Kalliainen	og	Lise	Johansen.	
Skigruppa:	Markus	Heiberg.	Sykkel-	og	triatlonsykkel:	Per	Torleiv	Ravna.		

Saksliste:  

Sak	12/20		 Oppfølging	av	årsmøtesak	-	Organisasjons-/handlingsplanen	2020	–	Gruppens	
oppgaver			

Sak	13/20	 	 Oppfølging	av	øvrige	årsmøtesaker		
Sak	14/20		 	 Gjennomgang	av	reglementet	for	dekning	av	utgifter	i	forbindelse	med	konkurranser	

og	samlinger	mv.	 	
Sak	15/20	 	 SNN-avtale	og	medlemsmøte	i	bankens	lokaler	
 
 
Sak 12/20 Oppfølging av årsmøtesak - Organisasjons-/handlingsplan 2020 – 
Gruppenes oppgaver 
 
Skiutvalget – oppgaver og oppfølging:  
• Organisere og gjennomføre skitreninger og –lek i samarbeid med Deanu searat. Merknad:	
Gjennomføres	helt	til	løpe-	og	sykkelkarusellen	begynner,	og	fortsetter	umiddelbart	etter	det	igjen	
(barmarksamling). 

• Organisere og gjennomføre klubbmesterskap på ski/familieskidag. Merknad:	Gjerne	på	
Suhttesádjatjávrrit	(ovefor	Sirmá),	ved	grillytta.	Oppfølging:	Skigruppa	finner	tidspunkt	og	gir	
beskjed	til	Monica	som	bistår	med	å	organisere.	 

• Følge opp klubbens skiløpere, også mht lisens, samt holde kontakt med skikretsen og –forbundet. 
Merknad:	Markus	legges	inn	som	kontaktperson,	og	Agnar	bistår.	 

 
Annet:  
• Skiklær. Oppfølging:	Bestille	sykkelvester	som	de	aktive	(barn	og	unge)	og	foreldre/lagledere	kan	
bruke	på	skirenn.	 
 

Friidrettsgruppa – oppgaver og oppfølging: 
• Organisere og gjennomføre løpekarusell, gjerne i samarbeid med andre idrettslag I regionen. Merknad:	
Ikke	terminfesta,	og	heller	ikke	nødvendig.	Arrangeres	som	i	fjor;	felles	vår-	og	høstprogram	med	
sykkelgruppa;	anna	hver	tirsdag/uke	kl.	18	løpekarusell	og	sykkelkarusell	for	barn,	oppstart	5.	mai	
med	løping	og	12.	mai	sykling.	Dvs.	løpekarusell	tirsdag	5.	mai,	19.	mai	og	2.	juni	–	siste	gang	med	
premieutdeling	(i	banken?).	Start	og	oppmøte	ved	hallene.	Oppfølging:	Markedsføres	med	fb-arr	
(via	Sirbmá	bođuvaláštallan/friidretts-facebook-side).	Avklare	med	banken	om	premier,	startnr,	
premieutdeling	2.	juni	mv.	Ordne	frivillige	til	påmelding,	tidtaking,	merking	av	trasé	og	
premieutdeling.	Vurdere	å	arrangere	høstløpekarusellen	i	terrenget/lysløypa.	 

• Organisere og gjennomføre vårslippløp (16. mai kl. 11) og barfrostløpet (7. november kl. 12). Merknad:	
Monica	har	terminfesta	begge	løpene.	Oppfølging:	Lage	fb-arr	for	vårløpet.	Avklare	med	banken	
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om	premier,	startnr,	premieutdeling	mv.	Ordne	frivillige	til	påmelding,	tidtaking,	merking	av	trasé,	
premieutdeling	mv.	

• Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimmarsj Rástegáisái/RástegáisáOpp (lørdag 18. juli). 
Merknad:	Monica	har	terminfesta	løpet.	Monica	ordner	fb-arr	organiserer	arrangementet.		

• Organisere og gjennomføre barneidrett (i gymsal i Tanabru). Oppfølging:	Lage	en	egen	fb-gruppe	med	
alle	aktuelle	foreldre/foresatte	hvor	all	info	legges	ut.	Legg	gjerne	også	ut	generell	info	på	fb-siden	
også.	Aktivitetslederne	må	gjerne	melde	seg	på	kurs.		

• Følge opp aktive mht lisens. Oppfølging:	De	fleste	aktive/løpere	ordner	lisens	selv.		
 
 
Sykkel- og triatlongruppe – oppgaver og oppfølging: 
• Koordinere og organisere treninger, treningssamlinger og deltakelse i ritt og triatlonkonkurranser.  
Merknad:	Treningssamling	(landevei)	arrangeres	første	uka	i	mai	på	Mallorca;	13	aktive	og	2	
foreldre/service	påmeldt.	Også	planlagt	terrengsamling	i	uke	29,	trolig	17.-19.	Juli.		
Noe	av	det	som	er	planlagt	av	rittdeltakelse:	Se	ww.sirbma.no/sykkel/internterminliste.	

• Organisere og arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge. Oppfølging:	Arrangeres	som	i	fjor;	felles	
vår-	og	høstprogram	med	friidrettsgruppa;	anna	hver	tirsdag/uke	kl.	18	løpekarusell	og	
sykkelkarusell	for	barn,	oppstart	5.	mai	med	løping	og	12.	mai	sykling.	Dvs.	sykling	tirsdag	12.	og	26.	
mai	og	9.	juni.	Oppfølging:	Kontakte	Skiskytterlaget	om	leie	av	anlegg,	evt	samarbeid.	
Markedsføres	med	fb-arr	

• Organisere og gjennomføre sykkelarrangementet Polaris Grand Prix 13.-14. juni. Merknad:	Søknad	
sendt	til	vegvesenet.	Oppfølging:	Rittet	legges	inn	i	terminlista	og	markedsføres,	bl.a	fb-arr	med	
aktiv	tagging	av	potensielle	deltakere.	Vi	søker	om	støtte	så	russerne	kan	delta.	Husk	å	påmelding	
til	kommisærkurs	(Monica,	Britt,	Marianne,	PT	m.fl).		

• Koordinere Barents cycling cup (BCC) i samarbeid med sykkelklubbene i Finland og Russlad.	I	år	–	10	
års	jubileum	for	BCC.	Fastsatte BCC-ritt i 2020:	PGP	13.-14.	juni	i	Sirbmá,	4.-5.	juli	i	Luosto,	Finland	
og	29.-30.	august	i	Kola-by/Murmansk,	Russland.	Oppfølging:	Vi	søker	støtte	til	norsk	og	russisk	
deltakelse	i	rittene.		

• Følge opp klubbens syklister og triatlondeltakere, også mht lisens. Merknad:	Går	av	seg	selv.. 
• Gjennomføre folkebad og organisere frivillige til folkebadet I samarbeid med styret. Merknad:	God	koll.	
Oppfølging:	Styret	tar	en	gjennomgang	og	oppdaterer	billettsalg-rutinene.		

 
I tillegg:  
• I samarbeid med styret; prosjektansvar for Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpark med utbedring av tidl. 

BMX-bane i Tanabru med pumptrack. Merknad	og	oppfølging:	Spillemiddelsøknad	sendt,	men	
mangler	bekreftelse	på	annen	finansiering	og	godkjent	dugnadsbekreftelse.	Søknad	sendt	til	SNN-
samfunnsløftet,	usikker	om	den	behandles	før	spillemiddelfristene.	Oppfølging:	Dugnads-
bekreftelsen	sendes	innen	10.	Mars	til	fylkeskommunen.		Leieavtalen	med	kommunen	sendes	til	
SNN.		

	
Møte	med	anleggs- og aktivitetstgruppa Sirbmá	gjennomføres	i	Sirbmá.		
 
Sak 13/20 Oppfølging av øvrige årsmøtesaker  
Bruk av samisk idrettslagsnavn (oppfølging	av	årsmøtesak	13/20)	fremmes	som	sak	til	idrettsrådets	
årsmøte	torsdag	2.	april	2020.	I henhold NIFs forskrift om navn på idrettslag punkt 1.4 kan 
samisk navn brukes, men idretten må i idrettslagets navn være på norsk (f.eks Duoddara 
fotballklubb).  
 
Oppfølging:	Monica	sender	inn	saken	til	idrettsrådet	innen	19.	Mars	og	melder	samtidig	på	
representanter	fra	laget	(kan	være	opptil	5	representanter). 
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Sak 14/20 Gjennomgang av reglement for dekning av utgifter i fbm konkurranser, 
samlinger mv. 
 
Innspill til endringer i reglementet for dekning av utgifter i fbm konkurranser, samlinger m.v.  
• Pkt	7	konkurranseklær:	Sette	en	beløpsgrense	for	kjøp	av	konkurranseklær	også	til	NC/NM-

utøvere,	f.eks	kr.	3.000	pr,	og	fjerne	spesifisering	av	hvilke	klær,	men	gjelder	klær	som	skal	brukes	
under	konkurranse.	 

• Pkt	8	trenerutgifter,	stryke;	”personlig”. 
• Pkt	9	Utbetaling,	tillegg	siste	sening,	”og	melder	seg	på	konkurranser	i	klubbens	navn.” 
 
 
Sak 15/20 SNN-avtale og medlemsmøte i bankens lokaler 

Samarbeidsavtalen	med	SNN	er	videreført	for	to	nye	år.	Oppfølging:	Som	oppfølging	av	avtalen	
arrangeres	et	medlemsmøte i bankens lokaler torsdag 16. april kl. 16-17.30	med	enkelservering	(pizza)	
med	gjennomgang	av	klubbens	kommende	aktiviteter.	I	tillegg	presenterer	SNN	sitt	tilbud.	
Alternativt	kan	SNN	presentasjonen	gjøres	i	fbm	premieutdeling	etter	løpekarusellen	2.	Juni.	Monica	
lager	en	nyhetssak	på	nett	om	samarbeidspartene	våre	og	deres	tilbud,	evt	enkeltvis.		

 


