
 

Styremøte 10. november 2021 kl. 16 – 17.50  

på Elvekanten spiseri 

Tilstede: Synnøve Solbakk (leder), Kåre Breivik, Lise M. Johansen og Inge Halonen. 

Forfall: Kristin S. Soini, Tom Hansen, Vibeke Bønå og Marthe S. Hansen.  

Saksliste:  

Sak 28/21 Orienteringer og oppfølging fra forrige styremøte 
Sak 29/21 Fordeling av ekstraordinære lokale aktivitetsmidler 2021  
Sak 30/21   Rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2021 - 

Uttalelse 
Sak 31/21 Samarbeidsavtalen med kommunen – Årlig felles møte   
 

Sak 28/21 Orienteringer  
Status – saker som vi ikke har fått svar på/har info om: 

- Purret 9. september på våre tidl. henvendelser til kommunen (bl.a 14. juli 2021) og bedt om 
status om nytt sportsgulv (dekke) og dårlig akustikk i flerbrukshallen og skilting av idrettsanleggene i 
Tanabru. Fremdeles ikke svar. Oppfølging: Tas opp i møtet med ordføreren 29. november. 

- Ishockey/skøytebane (sak 13/21) – status: Vantene til den gamle ishockeybanen er fjernet i fbm 
bygging av nye Tanabru barnehage. Vantene ble befart, og var ikke brukbare og iht. 
standardkravene. Oppfølging: Kåre har hatt kontakt med kommunen v/kommunedirektøren 9. 
november 2021, og sjekka muligheter for arealer til et skøyteanlegg, f.eks den gamle grusbanen i 
Tanabru. Kommunen gir tilbakemelding, også om grusbanen kan sprøytes med vann og tas i bruk. 
Dette tas også opp i møtet med ordføreren.  

- Tema-kveld (sak 20/21 oppfølging av årsmøte – arbeidsprogram). Oppfølging: Kristin og Inge 
sjekker med TBK om aktuelt med felles arr og tema. Et aktuelt tema fra drettshelga kan være: 
Hvordan beholde barn og unge i idretten? Hva skal til for at de skal fortsette?  

- Tilskuddsportalen www.tilskuddsportalen.no (sak 20/21 – budsjett) – spleiselag med kommunen. 
Tilskuddsportalen er et verktøy for de som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke 
tilksudd til sine prosjekt. Oppfølging: Tas opp i møte med ordføreren. 

- Leiefritak for all idrettsaktivitet for barn, unge og funksjonshemmede i flerbrukshallen og 

svømmehallen (sak 23/21) – henvendelse sendt til kommunen 3. september. Ikke fått svar.  
Oppfølging: Tas opp i møtet med ordføreren 29. november. 

 
Andre orienteringssaker:  

Kåre og Inge har representert idrettsrådet på idrettshelga i Tromsø 28.-30. oktober 2021, og 
rapporterer om et bra arrangement med allsidig program. I tillegg til idrettsrådet deltok kun Sirma IL 
fra Tana. Oppfølging: Oppfordre idrettslagene til å delta kommende år – inspirerende, erfarings-
utveskling, faglig påfyll, nettverksbygging mv. Idrettslagene bør også få ungdom til å delta på 
lederkurs for ungdom og til å velge ungdom i styret.  
 

Fra idrettskretsen 2. november 2021: Om studiet «Idrett og bærekraft», 10 studiepoeng, søknadsfrist 1. 
desember. Oppfølging: Oppfordre lagene til å distribuere info om studiet, og styret vil foreslå å 
avsette egne midler til kompetansehevning/reisestipend (f.eks á kr. 5.000) i neste års budsjett, og de  
som får tildelt studieplass fra idrettslagene i Tana kan søke på. Synnøve følger opp. 
 
Driftstilskuddet fra kommunen. Oppfølging: Synnøve sender utbetalingsanmodning. 
 

http://www.tilskuddsportalen.no/
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Sak 29/21 Rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 

2021 - Uttalelse  

Tana kommune har bedt lag og foreninger kommer med innspill til eksisterende prioritering av 
ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg. Etter fristen 22. oktober 2021 kom det inn to 
henvendelser; fra IL Forsøk og Sirbmá-Sirma IL. Kommunen ber om idrettsrådets tilbakemelding 
innen 8. november 2021 – fristen er muntlig utsatt til 10. november.  
 
Vedtak: Idrettsrådet har pr. i dag ikke informasjon om de ulike anleggenes status i oversendte 

prioriteringsliste – hvor de er i prosessen med søknad og finansering, samt om alle i 
prioriteringslisten fremdeles er aktuelle.  
 
Fra idrettsrådets fremheves følgende prinsipper og prioritering i rullering av årets handlingsprogram:  

1. Anlegg som tidligere har fått tildelt spillemidler fullføres.  
2. Anlegg som er klar med godkjent søknad (om spillemidler) prioriteres – gjelder også nye 

søknader.  
3. Øvrige anlegg.  

 
Idrettsrådet henstiller til en god fordeling og prioritering av kommunale og ikke-kommunale 
(idrettslagenes) anlegg.  
 
Fra idrettsrådet ser vi frem til arbeidet med en fullstendig rullering av kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og kulturbygg i 2022, og gjennom dette arbeidet kan vi i fellesskap planlegge for 
fremtidens behov og anlegg ut fra definerte mål i planen. Et arbeid som må forankres i idretten.   
 

Sak 30/21 Fordeling av ekstraordinære lokale aktivitetsmidler 2021  

Bevilgning: kr. 20.741. Kulturdep. og NIF har lagt følgende forutsetninger til fordelingen:  

 KD: Sikre at pandemien ikke bidrar til økte skjevheter i deltakelse i idrett 

 KD: Prioritere mangfold, inkludering og lav terskel for deltakelse, inkl. utøvere med spesielle 
behov/nedsatt funksjonsevne 

 NIF: ta hensyn til idrettslag som har mistet medlemmer i pandemien 

 NIF: lag som har tiltak for å få eksisterende og nye medlemmer tilbake (#tilbaketilidretten) 

 NIF: Minste utbet. til lagene: kr. 1.000. 
 
Vedtak: Fordeling av ekstraordinære lokale aktivitetsmidler (LAM) 2021:  

½ rammen fordeles til alle lag, ¼ fordeles til lag som har betydelig lavere medlemstall i 2020 i fht. 
2019 (3 med over 25% nedgang; Bryteklubben, TBK og motorklubben) , 1/8 fordeles til lag som har 
paramedlemmer (2; hestesportklubben og motorklubben) og 1/8 til lag som har registrert aktiviteter 
i #tilbaketilidretten-kampanjen (info fra idrettskretsen, 3 lag; Sirma IL, TBK, skiskytterlaget): 
 
   ½ rammen: ¼ nedg.medl: 1/8 para:  1/8 kamp.:  Totalt: 
Austertana IL   kr. 1.037         kr.  1.037 
Bryteklubben   kr. 1.037 kr. 1.728     kr.  2.765 
IL Forsøk   kr. 1.037        kr.  1.037 
Sirma IL   kr. 1.037     kr. 865  kr.  1.902 
TBK    kr. 1.037 kr. 1.728   kr. 865  kr.  3.630 
Tana Hestesportklubb kr. 1.037   kr. 1.296   kr.  2.333 
Tana IF    kr. 1.037        kr.  1.037 
Tana motorklubb  kr. 1.037 kr. 1.728 kr. 1.296   kr.  4.061 
Tana skiskytterlag  kr. 1.037      kr. 865  kr.  1.902 
Tana svømmeklubb  kr. 1.037       kr.  1.037 
           kr. 20.741 
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Sak 31/21 Samarbeidsavtalen med kommunen – Årlig felles møte 

Det er avtalt møte med kommunen v/ordføreren mandag 29. november kl. 9. Fra idrettsrådet deltar 
pr. nå leder og nestleder.  
 
Tentativ saksliste:  

 Gjensidig orientering – om samarbeidet (ber kommunen svare på våre henvendelser); Status 
i arbeidet kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, når utlyses tilskudd til skiløypekjøring, 
trafikksikkerhetsplanen (gang-/sykkelvei i komb. m/rulleskibane fra Luovttejohka/Luftjok – 
Skiippagurra) 

 Leiefritak for all idrettsaktivitet for barn, unge og funksjonshemmede i flerbrukshallen og 
svømmehallen (sak 23/21) – henvendelse sendt til kommunen 3. september. Ikke fått svar. 

 Status skilting av idrettsanleggene i Tanabru.  

 Fordeling av faste treningstider i svømmehallen og flerbrukshallen før skoleferien, iht. 
retningslinjene- 

 Status om nytt sportsgulv (dekke) og dårlig akustikk i flerbrukshallen.  

 Utstyr (svømmeføtter mv) i svømmehallen bør fornyes.  

 Tilskuddsportalen – spleiselag? 

 Bad, park og idrett www.badparkidrett.no – kommuen bør bli medlem.  

 Status trafikksikkerhetsplan - prioritert gang og sykkelvei i komb. rulleskitrasé.  

http://www.badparkidrett.no/

