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Deanu valáštallanráđđi/Tana idrettsråd – styret 

Styremøte 17. oktober 2019 kl. 18 – 18.50 på 

rådhuset i Tana 

Tilstede: Synnøve Solbakk, Ole Thommy Boine, Tom Hansen, Kåre Breivik (vara) og Vibeke Bønå 

(vara). 

Forfall: Anne F. Smeland og Kristin Seim Soini. 

Saksliste:  

Sak 21/19  Orienteringer og oppfølging fra forrige styremøte 
Sak 22/19 Fordeling av tilskudd til idrettslag for å inkludere lavinntektsfamilier  
Sak 23/19 Dekning av utgifter i fbm deltakelse i møter, konferanser, seminarer mv. 
Sak 24/19 Tilskuddsportalen 
Sak 25/10 Andre saker/Eventuelt  
  
 

Sak 21/19 Orienteringer 
Sak 15/19: Rullering av handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

kulturbygg 2020: Se sak 15/19. Avventer saksfremlegg til uttalelse fra kommunen v/Magnhild Stock. 
Vi ber om å få oversendt lagenes uttalelser til handlingsprogrammet.  
 
Sak 15/19 og 19/19 - Status - anleggsregisteret: Arbeidet er påbegynt, og Kåre har tatt en første 
gjennomgang av anlegg som ikke er i bruk, og har på trappene et møtet med kommunen v/Magnhild 
Stock. Kåre fremlegger status i neste styremøte. 
 
Sak 17/19 Oppfølging av valgkampsak om idrettens kår i Tana: Vi følger opp med innspill til 
budsjettprosessen i kommunen; avsette kr. 250.000 til tilskudd til skiløypekjøring samt etablering av 
idrettens anleggsfond og kommunal garantiordning for mellomfinansiering av spillemidler. Vi ber 
også om møte med kommunen for å avklare samhandlingsrutiner mellom idretten (idrettsrådet) og 
kommunen i aktuelle saker. Se også sak 24/19, og vi vil også på nytt fremme behovet for skilting av 
skole- og idrettsanlegg i Tanabru.  
 
Sak 18/19 Frivillighetssentralens minibuss: Anne følger opp.  

 
Sak 20/19: Temakveld om skadeforebygging og antidoping planlegges gjennomført i slutten av november i 

år. Kristin koordinerer.  
 

Ekstraordinært idrettskretsting 16.-17. november 2019 i Tromsø. Ole Thommy og Kristin deltar, med 
Kåre som vara. Idrettskretsen dekker reise og opphold for våre deltakere.  
 
 

Sak 22/19 Tilskudd til idrettslag for å inkludere barn fra lavinntektsfamilier – 

fordeling  

Synnøve erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken, da hun er styremedlem i 
Sirbmá-Sirma IL som har søkt om tilskudd. 
 

http://tana-idrettsraad.idrettenonline.no/blog/post/148749/styrke-idrettens-kar-i-tana-i-kommende-valgperiode?ispage=true


2 

 

Målet med støtteordningen er å gjøre den økonomiske terskelen for at barn og unge kan delta på 
idrettsaktiviteter lavere for familiene. Idrettsrådet har kr. 75.000 til fordeling. 
 
Innen den kunngjorte fristen, 15. oktober 2019, har vi mottatt 5 søknader (se nedenfor):  
 
Vedtak: Følgende idrettslag og prosjekter innvilges følgende tilskudd:  
 

IL Forsøk, innkjøp av ski og skiutstyr til bruk på skikaruseller mv.: kr. 18.000. 
Sirma IL, barneidrettsleker i Tanabru og Sirma: kr. 18.000. 
Tana ballklubb-håndball, dekn. av reiseutgifter til seriekamper: kr. 18.000. 
Tana ballklubb, arr. sosial tilstelning til klubbens medlemmer: kr. 10.500. 
Tana hestesportklubb, ridekurs/hestehåndtering for ungdom (10-18 år): kr. 10.500. 

 
 

Sak 23/19 Dekning av utgifter i fbm deltakelse i møter, konferanser, seminarer og annet 

Vedtak:  

Reiseutgifter til deltakelse i møter, konferanser, seminarer og annet dekkes på billigste måte når det 
på forhånd er avklart med idrettsrådets styre.  
 
Bilgodtgjøring dekkes iht statens (skattefrie) satser (2019: kr. 3,50 pr km).  
 
Av utgifter til diett og opphold, dekkes faktiske utgifter på grunnlag av kvitteringer.  
 
Det vises for øvrig til idrettens regnskapsbestemmelser, og det forbehold om idrettsrådets økonomi. 

 
 
Sak 24/19 Tilskuddsportalen 

Tilskuddsportalen er et  verktøy for å få oversikt over- og tips til finansiering av prosjekter. Tana 
kommune bes inngå en avtale medlemskap tilskuddsportalen som gir gratis tilgang til lokale lag og 
foreninger i kommunen. Synnøve følger opp.  
 

 

Sak 25/19 Andre saker/Eventuelt 

Idrettens superhelg i Lakselv 18.-19. oktober 2019: Det er få påmeldte fra Tana i år. Idrettsrådet 
oppfordrer lagene til å delta i kommende Superhelg – ikke bare med styremedlemmer og de som har 
verv i klubbene, men også trenere, utøvere og andre medlemmer. Dette er en fin arena for faglig 
påfyll , spesielt innen trening og aktivitet, men også om økonomi og administrasjon.  
 

 

http://www.tilskuddsportalen.no/

