
 

Referat fra styremøte i BUL Tromsø friidrett torsdag 11 august 2016 
 

Sted BUL-huset 
  
Tid 11.08.2016 
  
Til 
stede 

Solveig Lundin, Edgar Nøkland, Ole Jørgen Ørjavik, Jan Schjetlein, Ellen H Skaaraas 

Meldt 
forfall 

Helge K. Pettersen, Ulf Grødahl 

  
  
Sak 1 Oppfølgingsaker fra sist møte  
 Feilfakturering fra Tromsø kommune. Edgar følger opp med mail, vi trenger 

kreditnota på beløp. Dekning av utgifter fra kretsen til Fredrik og Vilde på div. 
nasjonale og internasjonale kappgangstevner. Solveig lager oppsett etter Nordisk 
mesterskap med dokumentasjon av utgifter. Oversendes kretsen innen 1/9 

  
Sak 2 Evaluering av friidrettsskolen uka etter skoleslutt 
 • Hovedinntrykket er at det ble en vellykket samling for ca 30 unger 

mellom 8-13 år 
• Gode tilbakemeldinger fra ungene og foreldrene på 

ungdomstrenere. 
• God tilbakemelding fra foreldre på informasjon i forkant og 

underveis. 
• God tilbakemelding på at ungene fikk prøve seg på stevne 
• Vi gikk med et lite plussresultat ( kr 1582.-) 
• Forbedringsområder: Tidligere forberedelser mht invitasjon mm, 

enda bedre kontroll på inn og utsjekk av unger 
• Ca 40-50 unger er nok et maksimum med tanke på neste års 

arrangement som vi ønsker å gjennomføre 
  
Sak 3 Hvordan fylle foreldrekontaktrollen 
 Ellen Skaaraas har et hovedansvar i styret for å ha ekstra fokus på 

foreldrekontaktene med tanke på informasjon og innspill til hvordan rollen skal 
utføres. Vi inviterer alle foreldrekontaktene, trenere og foreldre til utøvere og 
juniorutøvere til en felles samling på BUL huset 15/9 kl 1900-2100. Formål er å 
skape sterkere klubbkultur, involvere flere foreldre til ta på seg relevante oppgaver 
slik at vi sikrer kontinuitet. Vi ønsker også å forsterke mulighetene til utøverne på 
alle nivå til økt mestring og glede med friidretten slik at vi kan beholde utøverne i 
klubben både som aktive og som trenerressurser 
 

  



Sak 4 Status økonomi 
 Halvårsregnskapet viser et pluss på kr 9.823,-. Mindre reiseaktivitet 

/stevneaktivitet i år enn i fjor. Vi må sende faktura til Sponsorer og sende søknad 
om lokale aktivitetsmidler til TIR innen 15/8. Vi må sende faktura til MSM for 
dugnad MSM og samtidig invitere til dialog rundt avtalt sum for dugnad pga 
betydelig merbelastning pga større arrangement 

  
Sak 5 Markering av Idrettslagets 50 års jubileum i 2016 
 Det blir markering søndag 25/9 i Tromsøhallen og Templarheimen fra kl 1000-1400. 

Vi inviterer medlemmer og tidligere medlemmer til samling og familie og andre 
som har lyst til å komme (sponsorer). Friidrett presenterer noen øvelser i 
Tromsøhallen, Elias har ansvar for å involvere ungdomstrenere og lage opplegg. 
Orientering lager en enkel orienteringsløype ute. Det blir Kafedrift. Vi tar sikte på å 
ha en avslutning i Kafeen for medlemmer fra kl 1330-1500 med pizza. Kari Tangen 
som er leder av Idrettslaget holder i dette. Det vil også bli invitert æresmedlemmer 
+ ordfører mm  

  
Sak 6 Kort om trenersituasjon og aktivitet 
 Tas opp på neste styremøte 15/9  hvor trenere inviteres til en kort statusrapport 
  
Sak 7 Status hallkomite 
 • Etter møte med TIR den 14/6 har vi fått forankret at det nå må jobbes med å 

realisere en ny friidrettshall/flerbrukshall i Tromsø.  
Sak 8 Div: Tromsølekene: Vi takket nei til dette i høst pga kapasitet/ressurssituasjon. Vi 

ser på muligheter for å arrangere løpsdelen den 10/9 ev. 17/9 på Valhall. Jan 
sjekker ut med arrangementskomiteen om det er mulig. Utbetaling til 
ungdomstrenere ihht avtale med idrettskretsen. I første omgang kr 5000.- til Elias. 
BUL ansvarlig for terrengløpscupen onsdag 17/8. Andre og Mats holder i dette + at 
Solveig ansvarlig for kafe på skihuset (Ole ordner terminal) Vi satser på kaffe/saft 
og vafler ev. frukt 

Neste 
møter 

Styremøter: 15/9 kl 1700-1900, 18/10 kl 1900-2100, 17/11 kl 19-2100, 9/12 kl 
1700-18300 
Foreldre/trener/utøver møte 15/9  kl 1900-2100 ( Saga Hotel storsalen ) 
Sesongavslutning 12/12 kl 1930-2100 etter siste seriestevne 
 

 

 

Referent: Ole Jørgen Ørjavik 


