
 
 
Digitalt styremøte 10. mai 2022 kl. 20.00 – 21.10 
Tilstede: Synnøve Solbakk (leder), Kåre Breivik (nestleder, til kl. 20.50), Kristin S. Soini, Lise 
M. Johansen og Vibeke Bønå (fra kl. 20.15),  

Forfall: Tom Hansen, Inge Halonen og Marthe S. Hansen. 

Saksliste: 

Sak 07/22  Orienteringer – siden sist 
Sak 08/22  Endring av tidspunktet for medlemsmøtet og årsmøtet  
Sak 09/22 Detaljreguleringsplan for skileikanlegg/aktivitetsområde med alpin tilnærming på   
                   østsiden av nye Tanabru - uttalelse 
Sak 10/22 Søknad fra Kåre Breivik om dekning av reisekostnader ifm. isbaneseminar  
 

Sak 07/22  Orienteringer – siden sist 

Status - oppfølging av saker etter styremøtet 5. april 2022: 

• Skilting av idrettsanlegg i Tanabru: Purret på svar. Ingen respons, men vi har hørt av skiltene 
er kommet. Kåre følger opp. 

• Tilskuddsportalen: Spleiselag mellom idrettsrådet, kommunen og frivillighetssentralen. 
Synnøve følger opp.  

• Isbane-initiativene: IL Forsøk fått noe tilskudd til isbanen i Seida, mens isbanegruppa i 
Tanabru v/Kåre fikk kommunen til å sprøyte vann på grusbanen i Tanabru, pga. 
mildværet ble det ikke ble dannet is. Isbanegruppa – som pr. nå ikke er formelt 
organisert som lag, arbeider med å bruke grusbanen til bobilpark på sommeren.  

• Flerbrukshallen – sportsdekket, høresløyfe og lydanlegg. Kåre følger opp.  

Andre orienteringer:  

• Sykkelturen 2022 kommer 22. mai i til Tana, med arrangement kl. 12 – 15 i Tanabru. Info 
og invitasjon til å delta er sendt til lag og foreninger. Det blir også mediedekning fra arr. i 
Tana. Lise har representert idrettsrådet i planlegging av arrangementet i Tana sammen 
med Mariann Lindi i Frivillighetssentralen og Ole Henrik Somby fra Frisklivssentralen – 
hittil har det vært to møter.  

• Oppfølging av Bolystprosjektet - Lys mellom husan: I Tana arrangerer fotballkretsen og TBK en 
inspirasjonskveld 2. juni i år (se sak 08/22) og to dager til høsten.  

• Sendt utbetalingsanmodning til kommunen av driftstilskuddet i år.  
• Idrettskretsting 11.-12. juni 2022 i Hammerfest. Kåre og Kristin deltar. Idrettskretsen dekker 

for Kåres deltakelse og idrettsrådet for Kristins deltakelse.  
• NIF webinar 27. april om idrettens oppfølging av flyktninger:  Vibeke deltok. 
• Kristin er påmeldt til idrettskretsens seminar: Krafttak for mangfold i Tromsø 20. mai. 2022.  

 

Sak 08/22  Endring av tidspunkt for medlemsmøtet og årsmøtet  

Innkalling til medlemsmøte og årsmøte 2. juni 2022 kl. 18-20 er sendt 28. mars 2022 til 
idrettslagene, idrettskretsen, kommunen m.fl. I etterkant har fotballkretsen invitert lag og 
foreninger i Tana til oppfølging av bolystprosjektet – Lys i husan- med en inspirasjonskveld 
på samme tidspunkt, onsdag 2. juni kl. 19. Idrettsrådet er oppfordret til å flytte på årsmøtet.  



 
Vedtak:  

Idrettsrådets medlemsmøte og årsmøte flyttes fra torsdag 2. juni 2022 til onsdag 1. juni 
2022 kl. 18 medlemsmøte og kl. 19 årsmøte.  

 

Sak 09/22  Detaljreguleringsplan for skileikanlegg/aktivitetsområde med alpin 
tilnærming på østsiden av nye Tanabru – uttalelse 

Kommunen har sendt på høring detaljreguleringsplanen med uttalelsesfrist til 16. mai 2022.  

Vedtak:  

Leder og nestleder får fullmakt til å sende inn idrettsrådets uttalelse.  

 

Sak 10/22 Søknad fra Kåre Breivik om dekning av reiseutgifter ifm. isbaneseminar 27. 
april 2022 

Kåre erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.  

Vedtak:  

Viser til søknad av 1. mai 2022 til dekning av reiseutgifter ifm. isbaneseminar 27. april 2022 i 
Oslo. Søknaden avslås med begrunnelse i at isbane og skøyting pr. nå ikke er blant 
idrettsrådets medlemslag/undergrupper. Idrettsrådet er et felles organ for de idrettslagene 
som er organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettsrådets styre 
var i sak 06/22 positiv til å delta i et spleiselag til deltakelse i seminaret med andre 
finansieringskilder, men et slikt spleiselag og budsjett ble ikke forelagt idrettsrådet i forkant 
av seminaret. 

 

 

 


