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Tana idrettsråd/Deanu valáštallanráđđi/– styret 

Styremøte 8. mars 2021 kl. 20.00 – 20.45, virtuelt  

Tilstede: Synnøve Solbakk, Anne F. Smeland, Ole Thommy Boine, Kristin Seim Soini, Tom Hansen, 

Lise M. Johansen og Kåre Breivik og.  
 
Forfall: Vibeke Bønå. 

Saksliste:  

Sak 05/21 Orienteringer 
Sak 06/21 Fordeling av tilskudd til skiløypekjøring i 2021 - uttalelse 
Sak 07/21 Overgang til Tana idrettsråd - N70 Trekkhundklubb  
Sak 08/21 Kontrollutvalg og idrettslag  
 

Sak 05/21 Orienteringer  
Status/oppfølging - saker fra forrige styremøte, 12. januar 2021: 

- Idrettsrådet og kommunen tar et felles initiativ ovenfor de idrettslagene som er knyttet til Sámi 
valáštallanlihttu/Samisk idrettsforbund (SVL) for dialog om- og evt. felles oppfølging av anlegg til 
samiske idrettsformål. Pr i dag er Deanu searat, Sirma IL og TBK tilknyttet SVL. Oppfølging: Følges 
opp dette halvåret. 

- Foreslå ovenfor kommunen at vi inviterer idrettslag og andre lag som har klubbhus, 
samfunnshus, bygdehus til møte om tilskuddsordningen til rehabilitering av kultur før 
søknadsfristen 1. mars. Oppfølging: Følges dette halvåret.  

- Skøytebanen (sak 03/21). Oppfølging: Be om tilbakemelding fra Tana skiskytterlag på vårt vedtak, 
vår epost av 20. januar i år. 

 

Sak 06/21 Fordeling av tilskudd til skiløypekjøring 2021 - uttalelse 

Se idrettsrådets saker 33/19, 01/20, 33/20 og 02/21 om bakgrunn for tilskuddet. 
 
Vedtak: Idrettsrådet viser til våre tidligere vedtak og uttalelser om tilskudd til skiløypekjøring. 
Idrettsrådet har ingen merknader til rådmannens innstilling til den konkrete fordelingen av 
tilskuddet.  
 
Idrettsrådet har lagt merke til interessen for tilskuddsordningen, og vi er konstaterer at skiløyper er 
et viktig trivselstiltak, som gir bolyst og folkehelse. I tillegg til den innsatsen som gjøres med 
idrettslagene i spissen med å ha skiaktiviteter i kommunen, særlig for barn og unge, er dette gode 
grunner til ytterligere økning av tilskuddsordningen i kommende år.   
 
Idrettsrådet foreslår at de lagene som på søknadstidspunktet ikke kan dokumentere sine utgifter iht 
punkt 1 i kriteriene, bes om å ettersende dokumentasjonen/(prosjekt)regnskapet ved årets slutt. Alle 
lag har betydelig dugnadsinnsats med skiløypekjøring, og dette kan gjerne dokumenteres i 
regnskapet som del av de totale kostnadene som egenandel/innsats, men er ikke støtteberettiget iht 
kriteriene.  
 
Idrettsrådet anbefaler også at søknadsfristen for neste og kommende års tilskudd utsettes til etter 
31. mars, etter at lagene (vanligvis) har hatt sine årsmøter og har godkjent årsregnskapet.  
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Sak 07/21  Overgang til Tana idrettsråd – N70 Trekkhundklubb 

Henvendelse fra Troms og Finnmark idrettskrets 8. mars 2021 med oversending av N70 
Trekkhundklubbs årsmøtevedtak (sak 9/21, 28.01.2021) med ønske om overgang til Tana idrettsråd.  
 
Vedtak: Tana idrettsrådet har ingen merknader til overgangsønsket. Velkommen!  
 
 
Sak 08/21 Kontrollutvalg og idrettslag  

Kåre Breivik fremmet sak/diskusjonstema om å etablere et felles kontrollutvalg for idrettslagene i 
Tana, som et prøveprosjekt.  
 
Idrettslagene må følge sine vedtekter/lov, men kan antagelig velge medlemmer i kontrollutvalget 
som ikke er medlem i laget - vi sjekker dette.  
 
En del av våre idrettslag har allerede hatt årsmøter og har valgt kontrollutvalg.  
 
Idrettsforbundet har utarbeidet veileder for kontrollutvalg.  
(https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/veileder-for-kontrollutvalg/ 
 
Oppfølging: Vi kan invitere idrettslagene til diskutere dette og evt andre utfordringer i et 
”medlemsmøte”, f.eks i forkant av årsmøtet.  
 
Vi oppfordrer valgte medlemmer i kontrollutvalg til å delta i NIFs/idrettskretsens kurs for 
kontrollutvalg. Idrettsrådet kan evt bistå med å tilrettelegge for kurs i Tana, evt. digitalt.  
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/veileder-for-kontrollutvalg/

