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Tana idrettsråd/Deanu valáštallanráđđi/– styret 

Styremøte 27. oktober 2020 kl. 19.10 – 20.25, virtuelt 

via Teams 

Tilstede: Synnøve Solbakk, Kristin Seim Soini, Ole Thommy Boine, Tom Hansen, Lise M. Johansen, 

Kåre Breivik og Vibeke Bønå. 

Forfall: Anne F. Smeland.  

Saksliste:  

Sak 22/20 Orienteringer   
Sak 23/20 Verdimøte/temakveld om trafikksikkerhet  
Sak 24/20  Temperaturen i bassenget 
Sak 25/20  Dekket i flerbrukshallen 
Sak 26/20  Oppfølging av samarbeidsavtalen med kommunen – møte med politisk ledelse 
Sak 27/20 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for ny Tanabru barnehage – Skøytebanen  
 
 

Sak 22/20 Orienteringer  

Driftstilskuddet på kr. 50.000 fra kommunen (vedtatt i kommunens reviderte budsjett PS 33/2020). 
Oppfølging: Tom sender utbetalingsanmodning. Synnøve og Tom forbereder en 
budsjettreguleringssak til neste styremøte.  
 
I fylkeskommunens spillemiddelkurs 12. oktober via teams deltok Kristin og Synnøve.  
 
I idrettskretsens ledermøte 23. oktober via teams deltok Kåre og Synnøve. Temaer i møtet var 
idrettens arbeid med seksuell trakassering og rasisme, idrettens situasjon i pandemien samt 
regionale idrettspolitiske saker. Her er presentasjonene fra møtet.  
Oppfølging: Sende epost til idrettslagene i Tana og vise til NIFs veilederne om rasisme og seksuell 
trakassering og overgrep, og foreslå oppfølging i lagene. Dette vurderes også som tema i et senere 
verdimøte/temakveld.  
 
Rådmannens innstilling til HOOK og kommunestyret – oversendt idrettsrådet per epost 13. oktober i 
år, om kommunens egenandel til dagsturhytte i Tana tas til orientering.  
 
Idrettsrådet har mottatt kopi av Tana hestesportklubbs søknad av om dekning av driftsutgifter til Tana 
kommune 23. oktober.  
 
Idrettskretsen arbeider med at idrettsrådene skal få tilgang Office 365 og teams, og idrettskretsen vil  
å betale for årlig lisens for idrettsrådene. Dette ble orientert om i ledermøtet 23. oktober.  
  
 

Sak 23/20 Verdimøte/temakveld om trafikksikkerhet 

Se sak 19/20. Det blir verdimøte om trafikksikkerhet torsdag 26. november 2020 kl. 18-20. Finnmark 
fotballkrets ved Paul Erling Andersen innleder og gjennomfører møtet.  
 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/nyheter/2020/presentasjoner-fra-helgas-ledermote/
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Oppfølging: Synnøve sjekker med kommuneoverlegen om et slikt arrangement kan arrangeres og evt 
med hvilke begrensinger/smitteverntiltak. Kristin sjekker booker deretter aktuelle møtelokaler, f.eks 
miljøbygget (som har fastmonterte stoler), og spør også om kommunen vil være medarrangør, særlig 
med tanke på trafikksikkerhet i forhold til kommunale idrettsanleggene i Tanabru. Deretter sendes 
invitasjon med program til idrettslagene med påmeldingsfrist.  
 

 

Sak 24/20 Temperatur i svømmebassenget 

Idrettsrådet har mottatt henvendelser 5. og 6. oktober både fra plaskegruppa og småbarns-
svømmerne (i svømmeklubben), som ønsker høyere temperatur i bassenget noen dager i uka. Det 
vises til at anbefalt temperatur for babysvømming er 34-35 grader og at bassenget i dag er på 29 
grader.  
 
Oppfølging: Kåre innhenter informasjon om hvordan tilsvarende svømmehaller/basseng praktiserer 
dette, og fremmer forslag til uttalelse til neste styremøte.  
 
 

Sak 25/20 Dekket i flerbrukshallen 

Idrettsrådet har fått henvendelse fra Tana ballklubb (TBK) om at dekket i flerbrukshallen er for hardt 
og kan medføre belastningsskader.  
 
Oppfølging: Anne bes kontakte TBK og be om å få oversendt de henvendelsene de har mottatt fra 
idrettslagene/brukerne av dekket, og fremmer forslag til uttalelse til neste styremøte 
 
 
Sak 26/20 Oppfølging av samarbeidsavtalen – møte med politisk ledelse 

I tillegg til saker foreslått i sak 20/20 (styremøtet 27. september 2020), løftes også flerbrukshallen og 
svømmehallen som temaer, samt prinsipiell diskusjon om idrettsanlegg med utgangspunkt i 
skateparken, skøytebanen – se neste sak, BMX-banen, alpinanlegget.  
 
Oppfølging: Synnøve ber om møte med politisk ledelse i siste halvdel av november. Saksliste 
ettersendes.  
 
 
Sak 27/20 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for nye Tanabru barnehage – 

Skøytebanen  

Kommunen har 20. oktober i år i medhold av plan- og bygningsloven varslet oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for ny Tanabru barnehage. Iht. planarbeidet/kartet berøres skøytebanen av 
dette. Det er uklart om det er regulert eller planer om ny tomt til banen/anlegget. Idrettsrådet er 
kjent med Tana skiskytterlag tidligere har prøvd å få overta og flytte banen/anlegget.  
 
Oppfølging: Vibeke og Kåre sjekker status i kontakten mellom skiskytterlager og kommunen, og 
fremmer forslag til uttalelse/sak til neste styremøte.  
 


