
 

 

Referat til styremøte i BUL Tromsø friidrett 
STED: BUL-Huset 

TID: Tirsdag 01. april 2014, kl 1900 – 2100  

Tilstede: Ole Jørgen Ørjavik, Bente Evjenmo, Helene Wang Mortensen, Bjørn Erik Eliassen, 
Odd-Gunnar Wikmark, Kari Nerdrum Tangen (vara). 

Referent : OGW 

 

Saksliste 

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige styremøte 25 februar, samt møte 
med 4 februar (forrige styret) 

Referat styremøte 25 februar 

Godkjent, Saksliste/referat den ønskes ut tidligere. Sakslisten er for lang for et møte. 
Referatet er godkjent. Referatet ønskes sent ut på forhånd til kommentering. 

Referat styremøtet 4. Februar. 

Referat godkjent med følgende kommentarer: 

Kommentar sak 3: ”Regler for reisestøtte: Som i fjor, med unntak av 2-3 av de som satser 
mest seriøst… ”Styret presiserer 2-3 seniorutøvere. 

Oppfølging av sak eventuelt: Styret mangler tilbakemelding fra Morten Thrane om hvem 
som vil være med å arrangere DNB idrettslekene. Bjørn Erik følger dette opp med Sarah 
og Marlene er utøverrepresentanter og som var arrangør i fjor. 

2 Presentasjon og konstituering av nytt styre 
 

Styret presenterer seg selv. 
 

3 Overtrekksdrakter 

Se punkt 4. 

4 Kontraktsforslag PUMA 
 
Vi vil gå tilbake til Puma om de har alternativ til overtrekksdrakt eller om det kan 
unntas avtalen. Styret vil forhandle med Puma og Odd-Gunnar vil skrive et forslag til ny 
avtale med Puma som sirkuleres blant styret. Bente sender gammel avtale til OG. 



 
5 T-skjorter til utøvere 

Styret innstiller på at T-skjorter vil fortsatt deles ut gratis til de som melder seg inn i 
klubben. De får 1 skjorte ved innmelding og forutsettes at de kjøper selv når de vokser 
ut av skjorten eller trenger flere. Styret ber Tor komme med et forslag for utdeling av 
konkurranse-utstyr til eldre utøvere. 
 

6 «UNG LEDERE» kandidater 2013-14 presenterer prosjektet sitt. 
- Ung leder kandidater Fredrik Vaeng Røtnes, Kristin Bjørgo presenterer 

prosjektet ung leder.  
Satsingsprosjekt gjennom Norsk Friidrett, lederutdanning på klubbnivå. 100 stk 
hvert år og det er 4 samlinger. De skal ha et eget prosjekt. De har valgt 
klubbutvikling som eget prosjekt. Klubbutvikling rundt ungdom. Skal finne ut 
hvordan klubben jobber rundt ungdom og deres oppfatning om BUL. De retter 
seg mot juniorgruppa 15-20 år, de vil at ungdommene skal høres. De skal skrive 
en rapport som skal gis til klubbstyret – settes i sammenheng med NECOM. ET 
av målene er å få ungdom til å holde på lengre i klubben. De vil organisere en 
felles sosial kveld og trenger nok noe støtte til mat. Undersøkelsen skal være 
gjennomført før sommerferien, siste samling er høsten 2014.  

-  
7 UNG LEDER 2014-15. Søknadsfrist  1.juli 

- Kommer ut informasjon for de som vil søke. Styret ønsker å bli informert om 
hvem som søker. 
 

8 Trenergoder 2014. 
 
Vedtak:  
Trenergodene gis til de som utgjør grunnstammen blant trenerne. For 2014:  Henrik 
Johnsen, Tom Bjerknesli, Morten Trane, Andrè Lind, Tone B. Sæthermoen, Ellen Aasum, 
Mats Lundin. De 4 som utgjør teamet på rekruttgruppa får hettegenser/overtrekksjakke 
med klubbens logo. 
  
Forslaget innebærer at ingen utøvere får goder (her er trenerne knyttet til FIFA-gruppa 
unntatt). Grunngiving: Vi ønsker primært at ungdommene våre – som alle har flere 
trenerkurs - stiller opp uten vederlag når det trengs. Styret vil vurdere en eventuell 
påskjønnelse til ungdomstrenerne ved sesongslutt. Bente kommuniserer med trenerne 
om dette. 
 

9 Manglende respons for forespørsel om hjelp på trening. 
Styret vil presisere at dersom klubben betaler for trenerkurs forventes det en viss 
gjenytelse fra utøverne. Bjørn Erik legger ut en oppfordring på facebook-siden til 
juniorgruppa om at de stiller opp som hjelpetrenere. 
 

10 Søknad om dekning av hotellopphold under UM. 
Søknaden innvilges, men styret vil presisere at oppgaver/antall trenere/reiseledere på 
stevner som klubben dekker, skal være avklart med styret på forhånd.  
 

11 Søknad om støtte til kappgangsamling. 
Mats Lundin får dekket egenandelen. Eventuell støtte til deltagerne utsettes, men styret 
er svært glad for engasjementet rundt kappgang. Styret vil på bakgrunn av dette 
utarbeide retningslinjer for når slik støtte kan gis.   
 



12 Søknad om treningstider i kommunale idrettshaller og gymsaler  - 11.04.2014 
Utsettes 
 

13 Kartlegging – Ungdomsgruppa 
Andre har allerede sent ut skjemaet. 
 

14 Arrangere løp utenfor bane. 
Utsettes 
  

15 Løp utenfor bane – prioritering av løp? 
Utsettes 
 

16 Sponsor 
Utsettes 
 

17 Diverse) 
- Årsmøte i Idrettsrådet 
- Klubb / Krets utviklingsmøter 
- Høringsutkast : Kommuneplan Idrett og Friluftsliv 2014 – 2017 
- Idrettens Ungdomsseminar 2014, 4-6 april ( Parallelt med Barents Games) 
- Kandidater Hederstegn og Ildsjelpris. 

 
Alle saker utsettes 


