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Referat fra styremøte i BUL Tromsø Friidrett 
 
STED: BUL-Huset 
TID: Tirsdag 5. mai. 2015, kl. 19.00 – 21.45  
 
Tilstede: Edgar Nøkland (deltok under sak 5), Jan Schjetlein,  Malene Trane, Ole Jørgen 
Ørjavik, Ulf Grødahl, Helge K. Pettersen (referent) og Helene Mortensen, 
 
 
1. Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. 

Møteinnkallingen ble godkjent 
 
Oppfølgingspunkter fra forrige møte: 

• Facebook: Malene har hatt samtaler med trenerne og Svein-Tore. Tas opp på 
møte med trenerne og Svein Tore på møte 2. juni. 
 

• Arbeidsfordeling/oppgavefordeling: Arrangementskomiteens leder (Jan) er 
kontaktpunkt mot materialforvalter og dugnadsansvarlig. 

 
• Politiattest: Ole Jørgen sender liste over hvem som må ha politiattest til 

idrettslaget. Dette gjelder følgende personer: 
o Malene Trane 
o Henrik Sæthermoen Solvang 
o Tone B. Sæthermoen 
o Tom Bjerknesli 
o Mari Mikkelsen 
o Ivar Schjetlein 
o Kristin Bjørgo 
o Morten Børre Trane 
o Mats Lundin 
o Andre Lind 
o Stig Fremnesvik 
o Tom Dønnem 
o Henrik Johnsen 
o Ellen Aasum 
o Martin Schaal Mortensen 
o Morten Andersen 
o Sara Emilie Engstad 
o Martin Trane 
o Ada Dranger 
o ?? rekruttgruppa 
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2. Trimtex konkurransetøy  

• Jan sjekker om det er mulig å bruke TUILs reklamepresse for etterpåføring av 
eventuelle nye sponsorer.  

 
• Bestilling iverksettes i henhold til forslag fra Andre Lind. Utøverne må selv 

betale konkurransetøy. Unntaket er pumatrøyer til nye rekrutter. 
 
3. Hallkomite 

Det etableres en hallkomite for friidrett. Andre Lind leder denne, Ole Jørgen deltar på 
vegne av styret. 

 
4. Kriterier for reiser 2015, hva dekker klubben og egenandeler 

• I møte 2. juni gjøres det helt klart for trenerne hvilke retningslinjer som 
gjelder. Helene lager reiseregning som skal benyttes.  

 
• Fredrik Vaeng Røtnes får dekket egenandel til deltakelse i e-cup.  

 
• Reiseregninger utbetales ikke før kontingent og treningsavgift er betalt. 

 
• Det er fire aktuelle utøvere til NM i Haugesund. Disse samt en trener får 

dekket reisekostnader.  
 

• Det er 8 aktuelle deltakere til junior-NM i Byrkjelo. Styret må få et budsjett for 
dette. Egenandel må påregnes. 

 
• Ingen slipper egenandel for UM inne. 

 
• Det er ikke egenandel for deltakelse i NM. 

 
 

5. Status dugnad MSM 2015 v/Edgar 
Mangler en drikkestasjonsansvarlig. Det lages en mal for hvordan stasjonene skal se ut 
og en sjekkliste for oppsett av stasjonene. Arrangementet er under kontroll. 
 

6. Status DnB idrettsleker 
• Markedsmateriell er bestilt 
• Rema 1000 på Veita sponser kanskje maten 
• Det har vært kontakt med avisene 

Arrangementet er i rute. 
 
7. Sponsoransvarlig 

Bjørn Eirik inviteres til neste møte for å oppdatere styret på eksisterende avtaler. 
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8. Status regnskap per 1. tertial 

• Klubben har mottatt en større enn avtalt faktura fra kommunen for halleie i 
forbindelse med Tromsølekene og NNM innendørs. Jan tar dette opp med 
kommunene. 
 

• Merforbruk for dekning av reiser til innendørsstevner. Dette må få 
konsekvenser for tildeling av støtte for resten av sesongen.  

 
• Regnskapet er ellers ok. 

 
 
9. Diverse 

• Aker Solutions ønsker at vi arrangerer et stevne for de ansatte 4. eller 11. juni. 
Vi prøver å få til noe 4. juni. Jan tar seg av tidtaking. Må få med Morten og 4-5 
ungdommer. Ole Jørgen inviterer Aker til et samarbeidsmøte for å drøfte 
honorering og videre samarbeid. 
 

• Invitere trenere til møte. 
Møtet avholdes 2. juni kl. 18-19 på hotellet. 
 

• Planlagte styremøter 
  Tirsdag 2.juni kl 19.00-21.00 
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