
 

Styremøte 26. mai 2021 kl. 20.00 – 21.15, 

virtuelt via teams 

Tilstede: Synnøve Solbakk, Anne F. Smeland, Ole Thommy Boine, Tom Hansen, Lise M. Johansen, 

Kåre Breivik og Vibeke Bønå.  
 
Forfall: Kristin Seim Soini. 

Saksliste:  

Sak 14/21 Orienteringer 
Sak 15/21 Forberedelse til årsmøtet 3. juni kl. 19 
Sak 16/21  Forberedelse til medlemsmøtet 3. juni kl. 18 
Sak 17/21 Henvendelse fra Bryteklubben om betaling for bruk av flerbrukshallen ifbm stevner   
Sak 18/21   Andre saker 
 
 

Sak 14/21 Orienteringer  
Status/oppfølging - saker fra forrige styremøte, 3. mai 2021: 

- Aktivitetsuke for barn i sommer (sak 12/21) – status: Hittil har TBK, Sirma IL, IL Forsøk og 
Svømmeklubben meldt sin interessert, og det jobbes med å få på plass noen til å koordinere 
arrangementet. Det orienteres om aktivitetsuka i medlemsmøtet 3. juni.  

- Ishockey/skøytebane (sak 13/21) – status: Kåre vært i kontakt med kommunen v/rådmannen og 
lufta forslag til plassering av ishockey/skøytebane; området i forlengelse av kunstgressbanen, ved 
anlegget til Deanu searat evt gamle grusbanen. Vi følger opp skriftlig. Kåre lager utkast til epost.  

 
Gjennomført møte med SVL-N (samiske idretts)lag 5. mai i år – se referat. Oppfølging: Det ønskes 

samarbeid om utvikling av anlegg og koordinering av aktiviteter for barn og unge, som også foreslås 
som tema i medlemsmøtet.  
 
Sendt epost til kommunen 20. mai 2021 om skilting av idrettsanlegg og nytt sportsgulv (dekke) i 

flerbrukshallen, og kommunen har svart 21. mai 2021: Skilt kommer opp innen kort tid ved avkjørsel 

Grenveien – Tanafjordveien. Kommunen har fått avslag på skilting andre steder. Rehabilitering av 
sportsgulvet i flerbrukshallen er utredet 26. februar 2021, og kommunen holder på å beregne 
kostnader og mulige løsninger.  
  
 

Sak 15/21 Forberedelse til årsmøtet 3. juni kl. 19  

Vedtak: Fremlagte saksliste og årsmøtesaker ble vedtatt og legges ut på vår nettside 27. mai 2021 

(én uke før årsmøtet iht § 14, 2 i lov/vedtekter).  
 
 
Sak 16/21 Forberedelse til medlemsmøtet 3. juni kl. 18  

Vedtak: Idrettslagene inviteres til medlemsmøte i forkant av årsmøtet med følgende temaer:  

 Innledning og orienteringer, herunder idrettsglede for alle NIFs #stopp-veiledere, 
aktivitetsuke for barn mv. 

 Aktivitetstilbud til barn og unge – aktuelt/mulig å koordinere tilbudet? 

 Idrettsanlegg i Tana – status og drøfte; aktuelt å samarbeide i utvikling av eksisterende og 
nye anlegg? 
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Sak 17/21 Henvendelse fra Bryteklubben om betaling for bruk av flerbrukshallen i 

fbm. stevner 

Bryteklubben har i epost av 26. mai 2021 tatt kontakt om de må betale for bruk av flerbrukshallen.  
 
Oppfølging: Anne sjekker retningslinjene, og saken behandles i neste styremøte.   

 
 

Sak 18/21 Andre saker 

En privat person har tatt kontakt med styret  v/Kåre med planer om alpinbakke og skitrekk i Tana. 

Oppfølging: Kåre bistår som samtalepartner, og holder styret orientert i kommende styremøter.  
 
Idrettsrådet har tidligere (møte med ordføreren i 2019) tatt opp ønsket om kommunen betaler for 
lisens for lagenes tilgang til tilskuddsportalen uten å få gjennomslag for det. Oppfølging: Fremmes 

som sak til neste møte med kommunen v/ordføreren.  
 
Våre lag arrangerer både idrettsarrangement og andre arrangementer i flerbrukshallen. Det er 
imidlertid dårlig akustikk i flerbrukshallen og det er heller ikke tilrettelagt for hørselshemmede. 
Oppfølging: Synnøve følger opp.  
 
Park- og idrettsvesen. Oppfølging: Forslag om kommunal park- og idrettsvesen luftes som idé i 

kommende medlemsmøte. Kåre følger opp. 
 
 


