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Deanu valáštallanráđđi/Tana idrettsråd – styret 

Styremøte 24.april 2019 kl. 16 – 16.45 på rådhuset i Tana 

Tilstede: Synnøve Solbakk, Ole Thommy Boine, Kristin Seim Soini, Tom Hansen og Lise 

Johansen (vara). 

Forfall: Anne F. Smeland.  

Saksliste:  

Sak 01/19  Oppfølging av årsmøtet  

Sak 02/19 Digitalt klubbkontor og hjemmeside via NIF  

Sak 03/19 Finnmark idrettskrets – ledermøte i Vadsø 6. mai  

Sak 04/19 Aktivitetsmesse i Tana lørdag 31. August 2019 

Sak 05/19  Be om møte med kommuneledelsen   

 
Sak 01/19 Oppfølging av årsmøtet 4. april 2019 
Formaliteter – Sportsadmin/Brønnøyregisteret: 

Oppfølging: Ole Thommy følger opp underskriving av protokollen, og Synnøve sørger for 

registrering i Sportsadmin/Brønnøysundregisteret.  
 

Samarbeid om og profesjonalisering av idrettsarrangementer i Tana: 

Årsmøtesak 6/2019 Innkommet sak, om å styrke samarbeidet og profesjonalisering av 

idrettsarrangementet i Tana ved å søke Sparebanken Nord-Norge om prosjektstøtte til felles 

prosjektansatt.  

 

Oppfølging: Idrettsrådet kan være pådriver og utfører av første del av prosjektet; kartlegging 

av idrettsarrangementer i kommunen og tilrettelegge for videre prosess. Første skritt er å 

sende en henvendelse til idrettslagene hvor vi ber om en tilbakemelding (innen én måned) om 

hvilke idrettsarrangementer de gjennomfører pr. i dag, og om de ønsker/ser potensialet for 

samarbeid.  

 
Skiløypekjøring: 

I tillegg følges opp skiløypekjøringssaken fra forrige årsmøte (2018) i tråd med styrets vedtak 

i sak 01/18: Kommunen bes avsette kr. 200.000 pr år til skiløypekjøring. Dette følges opp 

ovenfor kommunen, se sak 05/19.  

 
Sak 02/19 Digitalt klubbkontor og hjemmeside via NIF  

Vi tar i bruk NIFs digitale klubbkontor og hjemmeside for idrettsrådene. Synnøve følger opp.  

 
Sak 03/19 Finnmark idrettskrets – ledermøte i Vadsø 6. mai 2019  

Synnøve og Kristin representerer idrettsrådet i ledermøtet. 

 
Sak 04/19 Aktivitetsmesse i Tana lørdag 31. august 2019 

Tana ballklubb (TBK) har tatt initiativ til en aktivitetsmesse for å presentere de aktivitetene 

som de ulike lagene tilbyr i kommunen. Idrettsrådet er veldig positiv til initiativet og 

oppfordrer alle lag til stille på arrangementet med aktivitetsstand. Arrangøren bes om å ta 

hensyn til Vuonnamárkanat ved fastsetting av tidspunkt/klokkeslett.  
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Sak 05/19 Be om møte med kommuneledelsen 

Synnøve sender en forespørsel og ber om møte med kommuneledelsen. Temaer: Gjensidig 

informasjon og forventninger, årlige møter, oppfølging av kommunedelplan for idrett og 

fysisk aktivitet, status anlegg i kommunen, tilskudd til skiløypekjøring, sekretærbistand mv.  

 

 


