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Deanu valáštallanráđđi/Tana idrettsråd – styret 

Styremøte 14.juni 2019 kl. 13.30 -14 på 

rådhuset i Tana 

Tilstede: Synnøve Solbakk, Anne F. Smeland, Ole Thommy Boine og Lise Johansen (vara). 

Forfall: Kristin Seim Soini og Tom Hansen 

Saksliste:  

Sak 07/19  Forberedelse til og gjennomføring av møtet med Tana kommune samme dag  
Sak 08/19 Orienteringer og oppfølging av tidligere saker 
Sak 09/19 Forslag fra Tana ungdomsråd til detaljregulering for Tanabru sentrum 

 
Sak 07/19 Forberedelse til møtet med kommunen senere i dag 

Vi har tidligere fremmet disse sakene til møtet: Samhandlingsrutiner (gjensidig info og forventninger, 
årlige møter, sekretærbistand), oppfølging av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet mv., 
status anlegg i kommunen, tilskudd til løypekjøring, skilting fra E6 til idrettslagenene og skolen.  
 
I tillegg tar vi opp disse to sakene i møtet:  
- Tildeling av treningstider i hallen og svømmehallen til uttalelse 
- Idrettslagene låne/leie frivllighetssentralens 9-seters bil/minibuss  
 

Sak 08/19 Orienteringer og oppfølging av tidligere saker 

Synnøve, Kristin, Vibeke og Kåre har deltatt i klubbadmin kurs i regi av Finnmark idrettskrets i 
Tanabru 8. april i år. Alle representerte primært/også sine respektive idrettslag.  
 
Synnøve og Kristin deltok på idrettskretsens møte om idrettens rammebetingelser i Vadsø 6. mai 2019. 
Her var temaene bl.a idrettsrådets rolle, anleggsplanlegging i Finnmark og spillemiddelordningen, ny 
organisering og saker til idrettstinget. 
 
Oppfølging av årsmøtesak 06/2019 Samarbeid om og profesjonalisering av idrettsarrangementer i Tana: 
Det er sendt ut epost til idrettslagene med oppfordring om å melde inn sine idrettsarrangementer, -
aktiviteter og treninger samt komme med sitt syn og ønske om samarbeid. Frem til dette møtet har 
vi ikke fått tilbakemelding fra lagene.  
Oppfølging: Sender en påminning til lagene med oppfordring om å svare ila. sommerferien (midten av 
august). 
 
Det forrige styret i idrettsrådet har sammen med Tana kommune v/Jakob Lanto søkt og fått innvilget 
kr. 75.000 til bistand til idrettslag for å inkludere barn fra lavinntektsfamilier.  
Oppfølging: Behandles som sak i neste styremøte i idrettsrådet. 
 
Formaliteter og klubbkontor&hjemmeside: Vi er foreløpig ikke reg. i Brønnøysund-registeret. Vi 
avventer tilbakemelding fra idrettskretsen om vi skal registrere oss. Etter epostkontakt med NIF har 
vi fått info om at NIFs klubbkontor- og hjemmesideløsning for idrettsråd fases ut. Vi sjekker ut om vi 
kan få sekretærbistand fra kommunen.  
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Sak 09/19 Forslag fra Tana ungdomsråd om detaljregulering i Tanabru sentrum  

Vi har 13. juni 2019 fått oversendt ungdomsrådets forslag til detaljregulering i Tanabru sentrum til 
orientering og eventuell oppfølging. De foreslår større skatepark med mer utstyr, lekeplass, e-
sportsenter, flytting av BMX-banen eller alternativt egen sykkelbane/løype nærmere sentrum 
v/Tanabru barnehage, Og-cart-bane, slalom- og downhillbakke i ett, annen bruk av skøytebanen samt 
alt-i-ett-park med sitteplasser, lekeapparater, sykkelløype, skatepark. 
 
Oppfølging: Vi ber om et møte med ungdomsrådet på høsten.  

 
 

 


