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Referat fra styremøte i BUL Tromsø Friidrett 
 
STED: BUL-Huset 
TID: Onsdag 8.oktober 2015, kl. 18.00 – 20.00 
 
Tilstede: Jan Schjetlein, Ole Jørgen Ørjavik (referent), Helge K. Pettersen, Helene Mortensen 
og Ulf Grødal 
 
 
1. Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. 
Møteinnkallingen ble godkjent 
 
Oppfølgingspunkter fra forrige møte: 

• Facebook: Kommunikasjon går bedre, avventer møte med 
trenere/foreldrekontakter 

• Status dugnad: Forberedelse til Mørketidsmila må starte, første møte med 
MSM for planlegging gjennomføres i slutten av oktober 

• Arrangement for sponsorer: Dette gjennomføres til våren, egen post om 
sponsorer på neste styremøte, Bjørn Erik og Andre inviteres. De fleste av våre 
sponsorater utløper 2016.  

• Reiseoppgjørsrutiner: Legges ut på hjemmeside og sendes 
trenere/foreldrekontakter 

• Nytt fra gruppene skal legges inn som fast punkt på styremøtene 
 
2. Terminliste 2016 

• Det ble avholdt møte om stevner/terminliste 8/10. Jan deltok på vegne av styret 
• Det var kommet inn forslag på å arrangere NM ev. Nordisk mesterskap i 

kappgang 
• Banestevner mellomdistanse og langdistanse var også foreslått 

 
3. Info fra samråingsmøte 

• Ulf orienterte om sakene som var oppe og kommenterte at ingen fra idrett var 
tilstede. Friidrett bør prioritere å delta på disse møtene 

 
4. Info fra møte med idrettsrådet/kultur og idrett 
Jan deltok på møte fra friidrett og påpekte våre synspunkter rundt hall leie og div. fakturaer 
mottatt fra kommunen. Det ble også en gjennomgang av utstyrssiden, bla ny tjukkas og kuler. 
Helene må sjekke opp om vi har forskuttert noe av dette og dermed må søke refusjon hos 
kultur og idrett  
 
5. Søknad om Idrettsstipend  
 
 Friidrett støtter søknad om idrettsstipend for Vilde Lundin og har oversendt søknaden 
            til idrettskretsen ved Johnni Håndstad 
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6. Diverse 

• Budsjett 2016, Ulf sender ut mail til trenere ang. forventninger til 
aktivitet/stevner 2016 

 
• Avslutning for friidrett sesongen 2015 gjennomføres etter seriestevne 18/11 på 

BUL Huset. Invitasjon er lagt ut på FB. Inviterer trenere til å si noe om 
prestasjoner/klubbrekorder 2015 som bør markeres. Ev. andre som bør 
markeres den kvelden. Det søkes om kr.10.000 hos idrettslaget for å kunne 
gjennomføre kvelden med en fin sosial ramme, Pizza, brus, kake og kaffe 

 
• Nytt fra gruppene inn som fast punkt på styremøtene. 

 
• Massasjekurs for utøvere i regi av Klinikk 24 gjennomføres, første kursdag 14 

oktober. Kontaktperson Andre Lind  
 

• Lønn til trenere, Helene utbetaler ihht avtale 
 

• Hallkomiteen vil gjennomføre møte med nytt byråd for kultur og idrett , Brage 
Sollund iløpet av oktober. Det er også avtalt møte med Lars Sparboe og Rune 
Kufaas i idrettsrådet den 26 okt. 
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