
 

 

Referat fra styremøte i BUL Tromsø Friidrett 
STED: BUL-Huset 

TID: Tirsdag 20. januar - 2015, kl. 1900 – 2100  

Tilstede: Ole Jørgen Ørjavik, Bente Evjemo og Bjørn Eirik Eliassen (referent) 

 

Saksliste 

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. 
 
Møteinnkalling og referat godkjent med kommentar om at sak 4. i referat fra styremøte 
9. desember  2014 følges opp på senere styremøte i 2015. Denne saken gjelder offisielle 
kanaler for å sende ut informasjon i BUL Tromsø Friidrett. 
 
 

2 Søknad om dekning av utgifter 
- Reise til kompetansehelga  i Trondheim  

i. Malene Trane 
ii. Sara E. Engstad 

Styret vedtar å dekke reiseutgifter til kompetansehelga i Trondheim for Malene Trane og 
Sara E. Engstad. De skal arrangere DNB sommerleker til sommeren og fikk dekket 
opphold og arrangementskurs under kompetansehelga i Trondheim av DNB. 

 

3 Mørketidsløpet /Tromsø Indoor  - kort oppsummering. 
 
Begge arrangementene er gjennomført. For dugnad på Mørketidsløpet lages egen 
oppsummering / rapport. Bente Evjemo sender faktura til MSM for utført dugnad.  
Ettersom antall deltakere og utøver på Mørketidsløpet har økt, har også antallet 
funksjonærer fra BUL Tromsø Friidrett økt, og må nok økes noe mer frem til neste år. 
Styret diskutere om de bør be om større dugnadsbeløp for neste år. 
 
Tromsølekene/Åpnet NNM ble arrangert med gode tilbakemeldinger fra egne og 
tilreisende utøver og trenere. Egen intern evaluering av arrangementet vil bli utført. Noe 
mindre deltakelse enn tidligere. Styret er interessert i å vite hva som må til for å få flere 
utøvere på stevnet. Vil be kretsen om hjelp til dette. 
 

 



4 UM 2015, Ulsteinvik – Utgifter 
 
Foreløpige utgifter til UM i Ulsteinvik ble lagt frem. Basert på dette og budsjettforslag 
vedtar styret at de dekker flyreise og opphold for utøvere med en egenandel på kr. 1 000. 
Reise til og fra flyplass dekkes av den enkelte utøver. Dette gjelder for utøvere som ville 
vært kvalifisert til tilsvarende stevne utendørs. Utøver som ikke kommer inn under denne 
kategorien må dekke reise og opphold selv. 
 

5 Nytt styre / Valgkomite  
Valgkomitéen jobber videre og har gitt tilbakemelding om at de har fått noen kandidater 
til styret, men mangler flere, samt at det er vanskelig å finne kandidater til ledervervet. 
 

6 Årsmelding 
Bente Evjemo har laget forslag til årsmelding for 2014 for Friidrettsgruppa. Det savnes 
noen få data som skal komme på plass snart. Styremedlemmene bes lese igjennom 
årsmelding og hvis det er kommentarer eller endringer, bes de sendes raskt tilbake til 
Bente. 
 

7 Budsjett 
Budsjettgrunnlaget som ble utarbeidet på forrige styremøte, ble gått igjennom og justert. 
Dette vil bli lagt frem som budsjettforslag på årsmøtet i idrettslaget. 

 
Eventuelt  
 
Årsmøtet i Idrettslaget i BUL Tromsø med valg av nytt styre i friidrettsgruppa og O-laget er 
satt til søndag 15. februar 2015, kl. 19.00 på BUL-Huset. Forberedende møte for 
Friidrettsgruppa til årsmøtet vil være samme dag. Kl. 18.00  


