Idrettslaget BUL Tromsøs årsmelding for 2021
til årsmøtet 2022
1.
-

Styret
André Lind, leder
Liv Karen Johannessen, nestleder (leder o-gruppa)
Stian Simonsen, medlem (leder friidrett)
Gabi Wagner, medlem
Tor Stuge, medlem
Tom Bjerknesli, vara
Ted Bernhardsen, vara

-

Lagssekretær Ulf Grødahl har ført regnskap i perioden.
André Lind har vært ansvarlig for ordningen med politiattester.
Anett K Larsen har vært barneidrettsansvarlig
Ingen har vært antidopingansvarlig i perioden
André Lind har vært medlemsadmin ift KlubbAdmin (IL i BUL Tromsø m/undergrupper)
Lagssekretær Ulf har vært medlemsadmin ift Rubic (hele BUL Tromsø – inkl IL m/undergrupper)

2.

Styremøter

Det ble avholdt 2 styremøter
Korona-situasjon satte sitt preg også på 2021 – og med gode gruppe-styrer som har ivaretatt det operative og
god støtte fra lagskontoret har styret ikke sett behov for flere styremøter
3.

Medlemmer

Idrettslaget medlemmer pr. 31.12.2021
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26+
K
22
42
11
43
M
37
28
20
83
Sum 59
70
31
126
12 er medlemmer av både O-Gruppa og Friidrett.
4.

Tot
118
168
286

Anleggsutvalget

Anleggsutvalget ledes av André Lind med Ole Jørgen Ørjavik, Ted Bernhardsen og Bjørn Tore Lysnes og
Hans Olav Holtermann Eriksen som øvrige deltakere.
Utvalget har hatt ca. 3 møter med bl.a. følgende hovedpunkter:
Hvordan jobbe for å bidra til snarlig realisering?
Ta frem skisse / visualisering av mulig plassering på Templarheimen – nord for Tromsøhallen – og
presentere dette for idrettsrådet
Sikre fortsatt støtte fra krets/forbund/idrettsråd
o «vårt» anlegg har høy prioritet både i TFIK og NFIF
Delta i fora innen idretten/kommunen for å avdekke mulige lokasjoner
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-

Budsjettpris / estimat; 100-110 mill

Det har vært jevnlig dialog med idrettsrådet, friidrettskrets og friidrettsforbundet om anleggssituasjonen
Vi er nå positive realister til at anlegget vil bli hensyntatt i kommunens arealdel og i KUD vedr idrett og
friluftsliv
5.

Klubbutvikling

IL har ikke jobbet systematisk med klubbutvikling ila 2021.
I 2018/2019 ble det jobbet videre med det klubben allerede gjør bra og hva som kan bli bedre.
Og med våre verdier som fundament: mestring – glede – utvikling
Og visjonen «idrettsglede i en sunn kropp».
Og virksomhetsidé: «IL BUL Tromsø er et framtidsrettet idrettslag, som tilbyr fart og spenning for alle!».
Virksomhetsplan 2019-2023:
https://drive.google.com/file/d/0B7EHB2hhEmgaUlpvQWtGM25xMTlRYlp0clFMazlNd3cxcE5Z/view?res
ourcekey=0-PeGvzP-NGUe41ZqEAS38FA
FOKUS-oppgaver:
Ledelse: Mer samarbeid - Delegere oppgaver - Øke antall medlemmer i styret
Trenere: Flere trenere/bedre kompetanse - Ansette trener/idrettsleder - Samarbeid løping mellom de yngste
gruppene
Anlegg: «Drit i kommunen, bygg hall sjøl»
- Innsats for å bygge ny hall i kommunen
Aktivitetstilbud:
- Øke tilbudet til de som ønsker å utforske sitt «talent»
- Styrke det sosiale for de yngste
- Skape arenaer for samhold og samhandling - Samarbeid med langdistansegruppa i friidrett og
o-gruppa.
Styret anbefaler at arbeidet med å utvikle klubben bør aktiveres så snart korona-situasjonen gir muligheter
for det, samt at arbeidet med ny/revidert virksomhetsplan startes ila 2022

6.
Økonomi
Idrettslaget har en sunn økonomi, det vises til vedlagt årsregnskap. Styret takker lagssekretær for støtte!

7.
Politiattest
Styret / politiattestansvarlig er ikke kjent med at det er kommet til nye trenere / foreldrekontakter ila 2021 og har heller ikke blitt forelagt noen ny/oppdatert politiattest fra noen.
Politiattestansvarlig (styreleder) er kjent med at vi har trenere som ikke har forevist ny politiattest senest
innen 3 år fra sist gang. Styret anbefaler det nye styret om at dette prioriteres og følges opp av
politiattestansvarlig / styreleder
Tromsø 9/2-22
For styret
André Lind
Styreleder
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