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Referat fra styremøte i BUL Tromsø Friidrett 

 
Sted: BUL-huset 

  

Tid: Onsdag 16. februar 2016, kl. 18.00 – 20.00 

  

Tilstede: Ole Jørgen Ørjavik, Ulf Grødal, Jan Schjetlein, Elias Lynum Ringkjøb, Edgar Nøkland, 

Solveig Lundin, Helge K. Pettersen 

  

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat og tiltakspunkter fra sist møte 

  Møteinnkalling og referat er godkjent.  

 

 Ikke momskompensasjon for tidtakerutstyr. 

 

 Vedr. samarbeid med Olympiatoppen se punkt 4. 

 

 Ulf har kontroll på klubbadmin. 

 

 Solveig Lundin går inn som fast styremedlem. 

 

2 Hva blir viktig for styret å prioritere i 2016 

  Få flere til å bidra i forbindelse med stevner og arrangementer 

o Møte med foreldrekontakter og trenere for å diskutere rekruttering og 

deltagelse på stevner. Dette diskuteres videre på neste møte. 

o Få inn flere ressurspersoner i arrangementskomiteen og ellers. 

 

 Forebygge at utøvere slutter 

o Gi støtte til flere utøvere for å delta på stevner. 

 

 Hallsituasjonen 

o Det jobbes aktivt fra hallkomiteen. Det har blant annet vært flere møter 

med de politiske partiene. Det ses også på hvordan andre lignende 

prosjekter i Norge har blitt gjennomført. 

 

Disse punktene skal det jobbes videre med. 

 

3 Kassererjobben i friidrett  

 Ulf vedlikeholder medlemmene i klubbadmin mot BULs medlemsregister. Tilhørighet 

til de enkelte gruppene i klubbadmin må gjøres av kasserer. Kasserer fakturerer og 

følger opp betaling av avgiften i klubbadmin. Edgar påtar seg kassererjobben. 

 

Det må ryddes opp i ubetalte fakturaer fra kommune. Det gjennomføres et møte med 

kommunen om dette.  
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4 Godkjenning av prosjektavtale med Olympiatoppen 

  Avtalen er godkjent. 

 

53 Egenandeler for sesongen 2016 

  Egenandel på kr 1 500,- opprettholdes. 

 Ingen egenandel på deltagelse i senior NM og internasjonale stevner der en er 

valgt ut av forbundet.  

 

6 Støtte til Fredrik Vaeng Røtnes for å delta på internasjonale kappgangstevner for 

å kvalifisere seg til World Cup kappgang i Roma (mai 2016) 

  To stevner, kostnader på 4-6 000,- per stevne.  

 BUL dekker kostnadene med fradrag for egenandel. 

 Dersom det kommer inn en personlig sponsor skal kostnadene dekkes av 

sponsormidlene.  

 Sjekk ut om det kan sendes søknad om støtte til friidrettskretsen. Solveig 

foreslår for Mats at han lager en søknad om spleiselag med kretsen. 

 

7 Fastsettelse av møteplan vår 2016 

  13. april, 18.00-20.00.  

 10. mai, 18.00-21.00 Møte med foreldrekontakter og trener 18-19.30, med 

kveldsmat. 

 13. juni, 18.00-20.00 

 

8 Diverse, bla trenergodtgjørelser, økt aktivitet på seriestevner og belastning på 

ressurspersoner i klubben, oppfølging av sponsoravtaler 

 

  Punktene over er behandlet i tidligere saker. 

 

Neste møte: 13. april kl. 18-20.30 på BUL-huset. 

 

 

 

 

Helge K. Pettersen, referent 
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