
Referat fra styremøte i BUL Tromsø Friidrett 30. april 2014 

Til stede: Bjørn Eirik Eliassen, Ole Jørgen Ørjavik, Bente Evjemo, Kari Nerdrum Tangen, 
Malene Trane og Sara Engstad.  
Referent: Bente Evjemo 
Sted: BUL-Huset 

1 Godkjenning av møteinnkalling. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra forrige møte er blitt distribuert pr epost. 
Ingen kommentarer og anses som godkjent.  
 

2 Kontraktsforslag PUMA – videre utvikling 
Odd Gunnar har laget et tilsvar til PUMA. Forslaget ble ikke behandlet. 
Styremedlemmene bes sende sine kommentarer til Odd Gunnar pr epost, med kopi til 
øvrige styremedlemmer. 
 

3 Søknad om støtte til kappgangsamling og NM kappgang i Bergen 
Det arrangeres NM i kappgang i Bergen i mai. Utøverne Vilde Lundin og Fredrik Vaeng 
Røtnes, samt reiseleder Mats Lundin gis reisestøtte etter ordinære retningslinjer. 
Søknad om dekking av egenandel for deltagelse på samlinger i kappgang innvilges ikke. 
Klubbens økonomi er stram og lista for denne type utøverstøtte må derfor legges høyt. 
 

4 Kartlegging – Ungdomsgruppa 
Det er sendt ut spørreskjema til foresatte for utøvere i Ungdomsgruppa for kartlegging 
av trivsel og foreldreengasjement. 10 av 30 besvarelser er mottatt. Styret vil invitere 
initiativtaker Andre Lind for å diskutere resultatene og eventuell videreføring av 
prosjektet. 
 

5 Arrangere løp utenfor bane 
Slik situasjonen er i dag er ikke styret innstilt på at BUL Tromsø Friidrett bruker ressurser 
på etablering av et nytt mosjonsløp/terrengløp i Tromsø. Det er allerede mange løp og 
aktører i gang. Styret oppmuntrer imidlertid klubbens utøvere til å delta på løp utenfor 
bane og vil som tidligere vedtatt dekke startavgifter for utøvere som trener mellom- og 
langdistanse (etter minstepris der arrangør justerer opp prisen frem mot 
påmeldingsfrist).  
 

6 Løp utenfor bane – prioritering av løp? 
Styret er blitt spurt om å prioritere løp utenfor bane. Så lenge dette ikke medfører 
kostnader for klubben (bortsett fra startavgifter) mener styret dette er en sak mellom 
trener og utøver (foresatte).  
 

7 Leie av Tromsøhallen - dyr leie 
Klubben har de siste årene klaget på fakturering av leie av Tromsøhallen (gjelder spesielt 
Tromsø Indoor). Det er uenighet omkring hvordan utgiftene beregnes. Klubbens 
innsigelser besvares ikke, og klubben har derfor helt eller delvis latt være å betale.  
Styret vil på nytt kontakte kommunen for å få ryddet opp i denne saken. Tvisten gjelder 
et beløp på kr 20.958 fra 2012 og 2013, samt kr 5.139 fra 2014.  Styret vil også ta initiativ 



overfor kommunen for å vise hvordan høye leiekostnader gjør det lite attraktivt å 
arrangere innendørsstevner. Bjørn Eirik tar ansvar for kontakt med kommunen, mens 
styremedlemmene bes om formulere argumenter slik at et kommende møte med 
kommunen blir godt. 
 

8 BUL-Tromsø 100 år i år – 17 mai – borgertoget 
Det er viktig at klubben stiller mannsterk i borgertoget i BUL’s jubileumsår. Styret 
oppfordrer trenere, foreldrekontakter og alle med påvirkningsmulighet til å gjøre BUL’s 
deltakelse stor og livlig. Forslag som kom opp: Samkjørte drilløvelser, bruk av hekker o.l.  
  

9 Sponsor – Enjoy Bonusguiden 
Representant for «Enjoy Bonusguiden» har i møte med styreleder og lagssekretær 
presentert tilbud om videresalg av bonuskort. Styret ønsker å se dette i sammenheng 
med en gjennomgang av andre mulige inntektskilder. Det tas derfor ingen beslutning i 
denne konkrete saken. 
 

10 Diverse 
- Årsmøte i Idrettsrådet: Kari N. Tangen og Bjørn Eirik Eliassen deltok. 
- Klubb / Krets utviklingsmøter: Bjørn Eirik Eliassen og Jan Schjetlein deltok. 
- Høringsutkast - Kommuneplan Idrett og Friluftsliv 2014 – 2017: Klubben har sendt 

kommentarer. 
- Idrettens Ungdomsseminar 2014, 4-6 april (Parallelt med Barents Games): Ingen 

deltakelse fra oss. 
- «UNG LEDER 2014-15» Søknadsfrist 1.juli. Foreløpig ingen som har søkt. 
- Kandidater Hederstegn og Ildsjelpris. Ingen konkrete navn kom opp.  
- Søknad om treningstider i kommunale idrettshaller og gymsaler  - 11.04.2014: 

Søknad er sendt – samme tider som vi har hatt, pluss noe ekstra tid i gymsal. 
Dette vil være avklart før innetrening til høsten starter. 

Eventuelt  
       Ingen saker. 
 
 
Neste styremøte: 10. juni kl 19.00 
 
 
 


