
Referat åpent medlemsmøte i BUL Tromsø friidrett 16. februar 2014 

Kl 1800-1900. 

Møtet var åpent for alle medlemmer i friidrettsgruppa og hadde status som forberedende 
møte til Årsmøte i Idrettslaget kl 19.00. Årsmelding 2013, regnskap 2013 og budsjett 2014, 
samt innstilling fra valgkomiteen ble presentert for å få frem eventuelle innsigelser før 
endelig behandling på Årsmøtet i Idrettslaget.  

Til stede: Tor Eidesen, Mona Jenssen, Bjørn Eirik Eliassen, Bente Evjemo, Jan Schjetlein, Kari 
Nerdrum Tangen, Mats Lundin, Odd-Gunnar Wikmark, Ole Jørgen Ørjavik, Svein Tore Jensen, 
Helene Mortensen, Andre Lind. Møtet ble avholdt i BULs lokaler. 
Referent: Bente Evjemo 
 
1. Årsmeldingen for 2013 
Tor gikk raskt gjennom meldingen. En feil i oversikten over klubbrekorder ble påpekt, 
årsmeldingen for øvrig ble akseptert av de fremmøtte. 
 
2. Regnskap 2013 
Bente gikk gjennom regnskap og kommenterte poster med store avvik fra budsjett.   

3. Budsjett 2014 
Bente gikk gjennom budsjettforslaget. Styrets beslutning om å kjøpe nytt tidtakerutstyr 
legger visse føringer på budsjettet som helhet. Antatt kostnad på kr 225.000 vil utgiftsføres i 
sin helhet i 2014. Vi har fått tippemidler og støtte fra Tromsø kommune, men kjøpet blir 
likevel et stort løft for klubben. Treningsavgiften økes, utøverne må selv dekke ekstra 
kostnader ved etteranmeldinger/inne møtt til stevner, mens dekking av reiseutgifter blir 
omtrent som i fjor. Her er noen detaljer: 

- Treningsavgiften fastsettes til (post 3500): Rekrutt kr 400, Barn kr 500, Ungdom kr 
700, Junior/Sprint kr 800. 

- Dekking av reiseutgifter (post 4305/4310): Når stevnekrav innfris, dekkes 
reise/overnatting (etter billigste alternativ). Egenandel kr 1000 pr stevne. Unntas 
egenadel: Utvalgte seniorer som satser maksimalt. Disse pekes ut tidlig i sesongen av 
trenerne, med påfølgende styrevedtak. 

- Startavgifter for våre utøvere (post 4460): Ved etteranmelding/ikke møtt på stevner 
dekker utøver ekstrakostnader. Det forventes økning i startavgifter for løp utenfor 
bane. Følgende kriterier stilles: 1) Utøver må være aktiv i klubbens mellomdistanse-
/langdistansemiljø, 2) Det dekkes startavgift tilsvarende pris for "tidlig" påmelding 
der arrangør differensierer avgiften.  

 
4. Valgkomiteens innstilling 
Tor presenterte forslag til nytt styre. Ingen kommentarer. 
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