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Referat fra styremøte i BUL Tromsø Friidrett 

 
Sted: BUL-huset 

  

Tid: Onsdag 13. april 2016, kl. 18.00 – 20.00 

  

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

Lundin, Helge K. Pettersen, Henrik Solvang 

  

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat og tiltakspunkter fra sist møte 

  Møteinnkalling og referat er godkjent.  

 Nytt fra gruppene skal være fast punkt på styremøtene. 

 

2 Nytt samarbeid med Olympiatoppen Nord, prosjekt O2 

  Ole-Jørgen har deltatt på møte med Olympiatoppen sammen med leder for 

Tromsø løpeklubb. 

 Fokus for prosjektet er fjelløp. 

 Arja Arnesen er aktuell deltager fra BUL.  

 Klubbene som deltar må ha eierskap i prosjektet. 

 BUL må dekke utgifter til noen timer trening per uke.  

 Deltagerne må bidra inn i klubbene sine.  

 Mats Lundin blir trener/koordinator 

 

Styret er positive til prosjektet. 

 

3 Status dugnad MSM (18. juni), kort oppdatering ved Edgar og Jan 

  BUL har ansvar for drikkestasjonene på Tromsøya. 

 På grunn av kongebesøk må stasjonen på torget være ferdig rigget kl. 13.00.  

 De som skal jobbe på torget under barneløpet må sikkerhetsklareres.  

 Ansvarlige for drikkestasjonene er på plass. 

 

4 Status hallkomite v/Ole J. 

  Må gå via idrettsrådet for å komme noen vei med hallprosjektet. Andre har 

orientert idrettsrådet om hva friidretten tenker.  

 Idrettsrådet ønsker en ny kontaktperson i BUL-friidrett i forbindelse med hall-

prosjektet. 

 Det har vært et møte med Troms friidrettskrets for å legge en slagplan. 

 Kommunen ønsker konkrete innspill på plassering, innhold og utforming. 

 Vi bør ha noe konkret klart i løpet av april/mai. 

 Det jobbes med forankring i BUL og andre løpemiljø.  

 Kommunen ønsker også innspill på erstatningsanlegg for Valhall. 

 Ny orientering i neste styremøte. 
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5 Status på sponsorsiden og hva vi gjør frem mot sommeren 

  Noen avtaler løper ut i år, det må jobbes med forlengelse av disse. Hør med 

Bjørn-Eirik (sponsoransvarlig) om dette.  

 Ole J. sender e-post til kontaktpersoner hos sponsorer for å få til et 

sponsorstevne. 

 

6 Diverse forespørsler om dekning av egenandel i forbindelse med stevner og 

samlinger 

  Det er søkt om dekning av egenandel for Vilde og Fredrik for deltagelse på 

samling med rekrutteringslandslagssamling. Dette er innvilget.  

 Det er også søkt om dekning for to utøvere som er plukket ut til deltagelse på 

kappgangsamling. Søknaden er innvilget, men skaper ikke presedens for 

senere søknader. 

 

7 Hvordan gjøre møte med trenere og foreldrekontakter så bra som mulig den 10 

mai 

  Skolering av trenere. 

 Hvordan få flere som bidrar i forbindelse med stevner? 

 

8 Innspill fra ungdomsrepresentanter Elias og Henrik i forbindelse med Troms 

idrettskrets’ ungdomstrenerprosjekt 

  Elias og Henrik ønsker å tilby frukt til deltagerne på mandagstreningene. 

 Alle gruppene som trener på mandagen får tilbud om frukt. 

 Elias og Henrik kjøper inn frukt og deler ut dette.  

 Tiltaket starter førstkommende mandag og varer til innendørssesongen er over.  

 

9 Diverse 

  Søknad om midler fra hovedlaget:  

o Frukt (se punkt 8). Henrik og Elias formulerer noen setninger om 

hvorfor dette er et godt tiltak. 

o Sosiale og treningsfaglige samlinger/arrangementer, for eksempel 

klubbkvelder for å styrke det sosiale. 

o Treningssamling på Fosshøgda for rekruttgruppa. 

o Motivasjonspremie for deltagelse på treningsstevner. 

 Søke hovedlaget i BUL om kr 100 000,- til forprosjekt for idrettshall for 

idrettslaget. 

 Søke Ishavskraftsfondet om midler? Vi tenker på mulige tiltak. Søknadsfrist 1. 

mai. 

 KM/Tromsølekene må kanskje avlyses da sentrale ressurspersoner ikke er 

tilgjengelige.  

 Vi arranger dommerkurs 28. og 29. mai med praksis på treningsstevne 1. juni. 

 Er det noen ungdommer som er interesserte i å arrangere friidrettsskole første 

uke av skoleferien? 

 

Neste 

møte: 

10. mai kl. 18-20.30 på BUL-huset. Møte med trenere og foreldrekontakter kl. 18.00-

19.30, med kveldsmat. Styremøte kl. 19.30-20.30. 
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Helge K. Pettersen, referent 


