
Styremøte i BUL Tromsø Friidrett, Tirsdag 24.september 2013, kl. 19.00 
 
Tilstede: Tor Eidesen, Bente Evjemo, Jan Schjetlein(lagssekretær), Mona Jenssen, Kari N. 
Tangen, og Bjørn Eirik Eliassen. 
Sted: BUL - Huset 
Referent: Bjørn Eirik Eliassen 
 
Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra styremøte 20. august 2013 
 
Møteinnkalling godkjent. 
Møtereferat fra styremøte 20. august 2013 er godkjent med følgende anmerkning: 
 
Sak 5:   Trenergoder for 2013:  

Styret vedtar at Martin T. og Ivar S. deler en trenergodtgjørelse 
   
Styret ønsker at godkjent og revidert referat fra forrige styremøte legges ut på BUL Tromsø 
Friidrett sine web-sider.  
 
Sak 2: Status fra treningsgruppene 
 
FIFA-gruppen: 
FIFA-gruppen har 8-10 personer på trening hver gang + 3-4 personer som nå og da er på 
trening. De fleste utøverne har nå betalt kontingent. 
Meget vellykket helg i Bardu på Fylkeslekene. 
 
Ulf melder tilbake og er litt ffet over at ikke de ekstra 30 minutter treningstid som FIFA –
gruppen genererer i Tromsøhallen  ikke brukes mer av de andre treningsgruppene. Når FIFA-
gruppen bruker kun en del av hallen er det vanskelig å forsvare at andre brukergrupper ikke 
kan bruke de andre delene av hallen . 
Styret vil ta dette opp på trenermøre 2. oktober 2013 for å se om det er mulig å fylle opp 
denne treningstiden. Tor Eidesen møter opp på treningsmøtet. 
 
Mulig ny foreldrekontakt for FIFA-gruppen. Ulf vil da gi henne en hettegenser, som han da vil 
fakturere BUL Tromsø Friidrett. 
Ulf gi tilbakemelding når dette er klart. 
 
FIFA/gruppen har fått midler fra Sofie Mindes stiftelse på kr. 15 000.- 
Ønsker å bruke dette på samvær mellom resurspersoner i gruppa fro å styrke samholdet. 
 
BUL Tromsø Friidrett har fått midler på ca. kr. 40 000,-i forbindelse med FIFA gruppen. En del 
av dette går til lønn til trenere og Ulf ønsker innspill fra styret på søknad om midler og 
bruken av disse. 
 
Sprintgruppen 
Sprintgruppen har begynt treningen for neste sesong. 
De har hatt en samlingstur i Lyngen og ser på en mulig trenings/konkurransetur innenlands. 

- Thomas Bjerknesli løper igjen etter skade. 



- Ole Martin Eidesen har brukket armen og trener alternativt. 
Ellers ingen andre skader. 
 
Vilde G. og Helén S. fra Rana FIK som er elever på NTG trener med BUL Tromsø Friidrett. 
Styret ønsker at de melder seg inn i BUL Tromsø og betaler treningsavgift. 
 
 
André Lind etterlyste nye T-skjorter til utøverne for bruk på stevner. 
Bente sjekker med André om antallet T-skjorter + at hun sjekker med Ulf om vi har flere T-
skjorter på lager. 
 
Sak 3: Kort om økonomi 
 
Ingen gjennom gang av økonomi denne gang. 
Bente informerer kort om stevneøkonomi neste gang. 
På neste møte starter vi med budsjett for neste år. 
 
10. oktober 2013 er det budsjett-kurs i Tromsø i regi av Troms Idrettskrets. 
 
Kr. 25 000,- for dugnad på Døgnvillfestivalen er kommer inn. 

 
 

 
Sak 4: Innspill til valgkomite 
 
Styret ber valgkomiteen om å begynne å jobbe med sammensetning av neste styret for 
2014. Valgkomiteen består av André Lind og Morten Trane. 
Valgkomiteen er også informert om hvem som går ut av styret og hvem som fortsetter. 
 
 
 
Sak 5: NECON – klubbutvikling 
 
Mandag 30. september kommer journalist Thore-Erik Thoresen fra Friidrett.no for å lage en 
reportasje om at vi er NECON-klubb og skal vil være tilstede på treningen på mandagen og ta 
bilder, samt at han også er tilstede på NECON møte på kvelden. 
NECON-møtet på kvelden vil ta for seg ett av klubbutviklingspunktene som tidligere ble 
vedtatt: «Sette sportslige mål for BUL Tromsø Friidrett». Utvalgte trenere , utøvere og 
styrerepresentanter møter på dette møtet. 
 
Henrik Carstens som jobber med NECON- klubbutvikling ønsker å komme oppover for å 
møte oss i midten av Oktober. Sannsynlig dato for dette er mandag 21. oktober.  
Eventuell innkalling til NECON-møte må sendes ut når dette er klart. 
 
Se følgende link for reportasjen på friidrett.no: 
http://www.friidrett.no/nyheter/Sider/Bill--merk--%E2%80%9DHar-hotell,-mangler-
bane%E2%80%9D!.aspx 

http://www.friidrett.no/nyheter/Sider/Bill--merk--%E2%80%9DHar-hotell,-mangler-bane%E2%80%9D!.aspx
http://www.friidrett.no/nyheter/Sider/Bill--merk--%E2%80%9DHar-hotell,-mangler-bane%E2%80%9D!.aspx


Sak 6: Orienteringssaker 
 
 Status Valhall 
 På Valhall er banen ferdig sprøytet og dekkelegger har begynt å merke banen. 

De håper å være ferdig i løpet av uke 39. Men dette er væravhengig. Banen kan ikke 
brukes før den er ferdig merket og tørket. 

 
 Det vil merkes opp løpebaner for 100m og 60m på østre langside. 
  
 Det må settes ned kummer / bokser for kabler til tidtakingsutstyr og vindmåler. Dette 
 må gjøres på dugnad. Banen blir ikke klar for stevner før dette er gjort. 
 
 Det ser ut som om banen kan bli klar til eventuelt stevne i juni 2014. 
  
 Det var spørsmål fra styret om antall dugnadstimer gjort på banen. Johnni Håndstad 
 har mest sannsynlig oversikt over dette. 
 
 
 Dugnad på Døgnvill 
  

Dugnad i forbindelse med Døgnvillfestivalen ble avtalt med Døgnvill og forslag til 
avtale ble oversendt fra oss til Døgnvill, men aldri underskrevet eller tilbakemelding 
fra Døgnvill ble gitt. Det ble avtalt en sum på kr. 25 000.- og arbeidsomfang ble 
beskrevet. Pengene er mottatt hos BUL Tromsø Friidrett. 
 
Det ble jobbet ca. 169 dugnadstimer under festivalen. Nesten 50 % av disse ble utført 
av foreldre til eller utøvere i juniorgruppa. Ca. 30 % av timene ble utført av utøvere 
og foreldre til utøvere i sprintgruppa (15 %)og barnegruppa (15%), mens 
rekruttgruppa og ungdomsgruppa sto for ca. 10% hver. Det skal understrekes at det 
er noe usikkerhet fra hvilke grupper noen av deltakeren kom fra, men riktig svar 
ligger nok innenfor +/- 5 %. 
 
Se for øvrig vedlagt separat evaluering av dugnaden på Døgnvill-festivalen 
 
 

 
Eventuelt 
 

- Sesongavslutning 
Vi prøver å avvikle sesongavslutningskveld på BUL-huset i midten / slutten av oktober 
etter samme mal som i fjor. 
Bestemannspremier skal deles ut i klassene: - til og med 17 år 

        - 18 år og eldre 
Mats Lundin som fører statistikk for BUL Tromsø Friidrett får oppdraget med å plukke 
ut hvem som skal få bestemannspremiene.  

 
 



- Friidrettens Dag  
Friidrettens Dag arrangeres i Tromsøhallen søndag 6. oktober fra kl. 12.00 – 14.00. 
Hallen er booket i tidsrommet 10.00-15.00. for tilrigging, arrangement og 
opprydding. 
Det blir kafé under arrangementet. 
Ansvarlig for arrangementet er Kari N. Tangen 

 
- Kurs 

Det jobbes med å få arrangert et idrettsskadekurs. 
 
 

- 100-års jubileum 
BUL Tromsø er 100 år i 2014. 
Det blir utgitt en jubileumsbok i 2014 og det kommer til å bli arrangert et 
jubileumsarrangement 7. juni. Idrettslaget skal ha et arrangement, mulig sammen 
med O-laget. Hvilket arrangement er ikke klart enda. (gateløp i sentrum, 60m / 100m 
i sentrum e.l. ??). Styret komme med forslag. 
 
 
Styret vurdere om de skal søke om å arrangere et større stevne på Valhall i 
jubileumsåret. F. eks Veteran-NM eller annet stevne. 
 
 
 
- Neste styremøte: Tirsdag 22. oktober (uke 43).  

Kl. 19.00 på BUL-huset.  


