
 

Styremøte 19. august 2021 kl. 20 – 21.30 på 

Tana rådhus 

Tilstede: Synnøve Solbakk (leder), Kåre Breivik (nestleder), Kristin S. Soini, Lise M. Johansen, Tom 

Hansen, Vibeke Bønå, Inge Halonen og Marte Sende Hansen.  

Saksliste:  

Sak 19/21 Orienteringer 
Sak 20/21 Oppfølging av medlemsmøtet og årsmøtet 3. juni 2021 
Sak 21/21  Utkast til fordeling av faste treningstider i flerbrukshallen og svømmehallen 2021-22 - 

Uttalelse  
Sak 22/21 Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2021  
Sak 23/21   Henvendelse fra Bryteklubben om betaling for bruk av flerbrukshallen ifb. stevner   
Sak 24/21 Idrettens gjenåpningskampanje #tilbaketilidretten 
Sak 25/21 Høring – Spillemiddelsøknad 2022 
Sak 26/21 Gang- og sykkelvei med rulleskiløype i Tana 
Sak 27/21 Kurs, møter og representasjoner 
 
 

Sak 19/21 Orienteringer  
Status/oppfølging - saker fra forrige (26. mai 2021) og tidligere styremøter: 

- Aktivitetsuke for barn i sommer (sak 12/21): Arrangert 16.-19. august, 25-30 deltakere hver dag, 
totalt 34 barn. Sirma IL, IL Forsøk, hestesportklubben og TBK arrangerte, og TBK koordinerte. 
Lokalt næringsliv, Rema1000, Coop og Tine, sponser mat og drikke til deltakerne   

- 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: Vi følger opp ovenfor kommunen ila. høsten om areal/område til 
ny skøytebane – om ikke før, så i møtet ordføreren i november.  

- Sendt epost til kommunen 14. juli 2021 og bedt om status om nytt sportsgulv (dekke) i 

flerbrukshallen, og samtidig mint om at det er dårlig akustikk og tilrettelagt for hørselshemmede i 

hallen. Pr. i dag ikke fått svar. Oppfølging: Synnøve følger opp. 
 
Andre orienteringssaker:  

- Inge Halonen representerer TBK i idrettsrådets styret, men er også leder i NMK Tana (bilsport), 
som er tilknyttet Norges Bilsportforbund, orienterte om status for motorsportanlegget i Luftjok. Det 
meste er klart for overtakelse av anlegget, men noen formaliteter gjenstår, bl.a endelig 
avklaring/vedtak i Tana motorklubb og ordne formalitetene med overdragelse av hoppbakken fra 
IL Forsøk til NMK Tana. Oppfølging:  Kåre bistår lagene med formalitetene rundt overdragelsen.  

 
  
Sak 20/21 Oppfølging av medlemsmøtet og årsmøtet 3. juni 2021 
Medlemsmøtet:  

- Koordinere de ulike aktivitetene til barn og unge i kommunen – TBK v/Anne F. Smeland følger 
opp og inviterer lagene til møte etter at sesongens halltider er fordelt av kommunen.  

- Sirma IL avklarer og koordinerer med Deanu searat høstens utendørs treninger/aktiviteter. 
Merknad: Fulgt opp, Sirma IL har flytta sin løpskarusell fra tirsdager til onsdager. 

- Alle idrettslag bes sjekke status for sine anlegg, og kontakte kommunen for statusendring – f.eks 
fra “eksisterende” til “nedlagt”. 

 
Årsmøtet:  

https://www.idrettsråd.no/siteassets/troms-og-finnmark/tana/protokoller-og-referater/andre-moter/medlemsmote-03.06.21-oppsum..pdf
https://www.idrettsråd.no/siteassets/troms-og-finnmark/tana/protokoller-og-referater/arsmoteprotokoller/arsmoteprotokoll-03.06.2021.pdf
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2021-22 Arbeidsprogram (årsmøtesak 10/21):  

 Følge opp samarbeidsavtalen med kommunen. Oppfølging: Forløpende. Avtale møte med 
ordføreren i november.  

 Drøfte og prioritere planer for anlegg og anleggsutvikling. Oppfølging: Fortløpende.  

 Gjennomføre minst en temakveld om aktuelt felles tema. Oppfølging: Aktuelle temaer; 
#stoppkampanjene inkl. politiattestordningen, trafikksikkerhet mv. Kristin og Inge sjekker 
med TBK om aktuelt med felles arr og tema.  

 Representere idrettsrådet og delta i aktuelle ting, konferanser, møter og kurs. Oppfølging: 
Fortløpende, se sak 27/21. 

 Behandle saker fra lagene. Oppfølging: Fortløpende, siste fra Bryterklubben om betaling for 
bruk av flerbrukshallen ifb. stevner (sak 17/21 og 23/21). 
 

Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) 2021 (årsmøtesak 11/20) – se sak 22/21.  
 
Budsjett for 2021 (årsmøtesak 12/21):  
Idrettsrådet har et budsjett på kr. 50.000 – det årlige driftstilskuddet fra kommunen, og kostnadene 
er fordelt slik: Reise- og oppholdsutgifter på kr. 30.000, lokalleie/bevertning kr. 10.000, lisenser kr. 
5.000 og div. kr. 5.000.  
 
Abonnement i Tilskuddsportalen koster kr. 1.000 pr mnd for tilgang til lag og foreninger og kr. 1.500 
inkl. ansatte i kommunen (pris etter folketall). I tillegg koster kr. 8.000 i oppstart med digitalt kurs for 
lag og foreninger og et eget for kommunalt ansatte. (tlf 29.07.21 m/tilskuddsportalen v/Martin). 
 
Oppfølging: Abonnement i Tilskuddsportalen tas opp som sak i det årlige møtet med ordføreren i 
november, og vi foreslå et spleiselag. Etter møtet sendes utbetalingsanmodning til kommunen – 
driftstilskuddet. Budsjettet revideres i styremøtet i nov./des.  
 
 
Sak 21/21 Utkast til fordeling av faste treningstider i svømmehallen og 

flerbrukshallen – uttalelse  

 
Vedtak:  

Tana idrettsråd viser til forslag til fordeling av faste treningstider i svømmehall og flerbrukshall 
2021/2022, datert 13. august 2021.  
 
Idrettsrådet har ingen merknader til foreslåtte fordeling av faste treningstider i hallene 2021/2022. 
Idrettsrådet er fornøyd med at det i fordelingen er tatt hensyn til lagenes og aldersgruppenes ulike 
behov og særegenheter.  
 
I henhold til retningslinjene er søknadsfristen normalt 31. mai for kommende treningsperiode 15. 
august – 15. juni. Av hensyn til lagenes planlegging oppfordrer idrettsrådet at denne søknadsfristen 
håndheves. 
 
 

Sak 22/21 Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2021  
Årsmøtet vedtok i sak 11/20 følgende:  

Idrettsrådet fordeler lokale aktivitetsmidler med 1/3 vekting på aldersgruppen 6-12 år og 2/3 vekting 
på aldersgruppen 13-19 år. Årsmøtet ber at også paraidrett (funksjonshemmede) prioriteres i 
fordeling av LAM-midlene, basert på tall fra samordnet registrering. Styret får fullmakt til å følge opp. 
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Iht samordnet rapportering er det totale antallet medlemmer i idrettslagene i Tana i 2020; 1.147, 
mot 1.354 i 2019. Toppåret siden 2000 var 2013 med 1.583 medlemmer, og bunnåret var år 2000 
med 989 medlemmer. 
 
Årets bevilgning er på kr. 174.300. 
 
Vedtak: Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2021:  

1/3 vekting av aldersgruppen 6-12 år og ca. 2/3 vekting av aldersgruppen 13-19 år, samt kr. 1.000 pr 
paramedlem i alderen 6-19 år:  
 
Austertana IL   kr.    6 083    
Bryteklubben   kr.    7 546           
IL Forsøk   kr.  21 629  
Sirma IL   kr.  27 484  
TBK    kr.  35 256  
Tana Hestesportklubb kr.  17 108  
Tana IF    kr.  24 443  
Tana motorklubb  kr.    7 042  
Tana skiskytterlag  kr.  22 868  
Tana svømmeklubb  kr.    4 842 
 
 
Sak 23/21 Henvendelse fra Bryteklubben om betaling for bruk av flerbrukshallen i 

fbm. stevner 

Se idrettsrådets sak 17/21: Bryteklubben har i epost av 26. mai 2021 tatt kontakt om at de må betale 
leie av flerbrukshallen til stevner for barn og unge, og ber idrettsrådet følge opp slik at stevner 
likestilles med treninger for barn og unge – og er gratis.  
 
Iht kommunens vedtatte retningslinjer vedtatt av KST 13. juni 2019 i merknader om leie/leiefritak på 
side 5 fremgår:   

 Faste treningstider i tidsrommet kl. 21.00 -23.00 er gratis. 

 Det er gratis bruk av Flerbrukshallen, inkludert garderober, til idrettslag fra Tana. Dette 
gjelder barn og unge under 18 år og funksjonshemmede, og gjelder både treninger, 
seriekamper og turneringer.  

 Alle grupper som ikke er nevnt ovenfor betaler leie. Blandede grupper (deltakere over og 
under 18 år) betaler leie for voksenlag/seniorlag, gjelder ikke svømmehallen der barn under 
10 pr er sammen med voksne.  

 Ved leie i forbindelse med arrangementer, kamper, turneringer og lignende (også der 
deltakere [er] under 18 år) skal det betales leie for hallen og svømmehallen.  
(vår understreking) 

 
Vedtak:  
Idrettsrådet er opptatt av å gjøre terskelen minst mulig for barn, unge og funksjonshemmede å delta 
i idrettsaktiviteter, og da er både familiens og lagene økonomi en terskel. Idrettsrådet er derfor 
veldig fornøyd at kommunestyret har vedtatt at det er gratis bruk av flerbrukshallen og 
svømmehallen for barn, unge og funksjonshemmede, jf. retningslinjene av 13.06.2019.  
 
Idrettsrådet har imidlertid fått tilbakemelding om at retningslinjene praktiseres ulik eller er uklare. 
Idrettsrådet ber om at leiefritak av hallene gjelder all idrettsaktivitet for barn og unge under 18 år. 
  

 
 

https://www.idrettsråd.no/siteassets/troms-og-finnmark/tana/protokoller-og-referater/styret---referater/idrettsradets-styre-26.05.21.pdf
https://www.tana.kommune.no/getfile.php/4857383.984.mujsqt7mmw7mbz/03-1+Vedtatte+retningslinjer+for+Flerbrukshallen+og+Sv%C3%B8mmehallen+%28KST+13.06.2019%29+2021-2022.pdf
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Sak 24/21 Idrettens gjenåpningskampanje #tilbaketilidretten 

I idrettskretsens teamsmøte 10. august kl. 18 – 19 om gjenåpning av idretten deltok Kåre.  
 
#gjenåpning av idretten 25. september  
 
Vi videresender kampanjeinfo til lagene med linker til info på år nettside, og vi oppfordrer lagene til å 
delta i idrettens gjenåpningskampanje, og gjerne med utgangspunkt i lagenes eksisterende 
aktiviteter.  
 
 
Sak 25/21 Høring – Spillemiddelsøknad 2022 

Idrettskretsens høringsfrist er 13. september i år.  
 
Leder og nestleder får fullmakt til å sende inn en eventuell uttalelse som nestleder forbereder. 
 

 
Sak 26/21 Gang- og sykkelvei med rulleskiløype i Tana 

Kåre orienterte om bakgrunnen og behovet for gang- og sykkelvei med rulleskiløype fra 
Luovttejohka/Luftjok til Skiippagurra.   
 
Oppfølging: For at idrettsrådet skal kunne følge opp arbeidet forankres prosjektet/idéen med å 
kombinere en gang- og sykkelvei med en rulleskiløype med Tana skiskytterlag og IL Forsøk. I første 
omgang avklarer Lise og Vibeke med styrene i sitt respektive lag og videreformidler tilbakemeldingen 
til idrettsrådet i neste styremøte. Om ønskelig, kan Kåre stille i styremøtene til nevnte lag for å 
orientere om prosjektet og idrettsrådets rolle som pådriver. Videre oppfølging beror på lagenes 
tilbakemelding. Kåre kontakter aktuelle bygdelag om det er interesse for å delta i en eventuell felles 
oppfølging av en gang- og sykkelvei med rulleskibane i Tana.   
 

 

Sak 27/21 Kurs, møter og representasjoner 

Idrettskretsens anleggskurs i Øst-Finnmark tirsdag 31. august kl. 17-20.30 i Vardø. Kåre deltar - og 
gjerne flere.  
 
Idrettskretsens idrettshelg 28.-31. oktober i Tromsø. Fra idrettsrådet deltar Kåre og Kristin, med Inge 
som reserve. Våre deltakere prøver å delta på flest mulig programposter under idrettshelga (en del 
parallelle programposter). Idrettsrådet oppfordrer også lagene til å delta på idrettshelga.  
 
 


