
 

 

Referat fra styremøte 
STED: BUL-Huset 

TID: Tirsdag 02. september  2014, kl. 1900 – 2100  

Tilstede: Bjørn Erik Eliassen, Kari Nerdrum Tangen, Bente Evjemo, Ole Jørgen Ørjavik, Sara Engstad 
Helene Wang Mortensen 

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. 
Godkjent. 
 

2 Styrets sammensetning 
- Odd-Gunnar Wikmark har trukket seg fra styret. Kari Nerdrum Tangen, 1.vara, tar 

hans plass som fast medlem i styret. Sara Engstad blir ny 1.vara, og det velges 
ingen ny vara til styret. 
 

3 Trenersammensetning – juniorgruppa 
- Morten Trane har hovedansvaret for treningsopplegget til gruppen. Han vil også 

delta på treningene på mandag og delvis tirsdag. 
- Martin Trane vil ha ansvaret for treningene på tirsdag og onsdag 
- Treningen på fredager løses ved at sprintere trener med sprintgruppa (Henrik 

Johnsen), MD og LD trener med Mats Lundin og øvrige utøvere trener med 
Martin Trane 

- Styret gikk inn for denne løsningen under forutsetning av at Morten Trane 
fortsatt har hovedansvaret for treningen til gruppen. 

 
4 Godtgjøring av trenere – ref. sak  

- Treneren fom ungdomsgruppen kan kjøpe treningsutstyr for inntil kr 2 000,-  
- Rekruttgruppen: Ole Jørgen tar kontakt med Tom Dønnem. Styret ønsker å 

komme i dialog med trenerne på denne gruppen for å komme til enighet med om 
godtgjørelse. 

 
5 Ny avtale med Tromsø Treningssenter 

- Ny avtale er mottatt fra Tromsø Treningssenter (TT).  
- Priser for treningskort på TT er nå:. 

i. Utøvere:     kr 1 000,- 
ii. Trenere som veileder utøvere på TT: Kr 2 000,- 

iii. Øvrige medl.    Kr 3 000,- 
 

- Det er mottatt en oversikt fra trenene som viser at det pr. 1. oktober  20 utøvere 
som skal ha treningskort. Disse betaler kr 300 i egenandel for sine treningskort. 



- Følgende trenere veileder utøverne på TT og får treningskort dekket av BUL 
Tromsø Friidrett: Martin Trane, Henrik Johansen og Morten Trane, Martin Rypdal 
og Mats Lundin. 

- Øvrige får tilbud om å kjøpe årskort for kr 3 000,- 
 

6 Frivillighetens torg  - Lørdag 13. september 2014 
- BUL Friidrett stiller på samme stand som Idrettslaget BUL. 
- Ungledere utfordres til å lage et opplegg. 

 
7 Søknader om reisestøtte   

- Prioritering av utøvere 
i. Vilde Lundin og Fredrik Vaeng Røtnes får dekket sine egenandeler. 

 
- Støtte til SM i Borås – Fredrik Vaeng Røtnes 

i. Avventer spesifisert søknad for at saken kan behandles. 
BEE gir Fredrik Vaeng Røtnes tilbakemelding om dette. 
 

- PEAB-egenandeler 
i. BUL Tromsø Friidrett dekker utøverenes egenandel på kr 1 200,-  

 
- Nordisk Mesterskap – kappgang Fredrik Vaeng Røtnes – Vilde Lundin. 

i. Egenandel på kr 2 000,- til Norges friidrettsforbund dekkes av BUL 
Friidrett. 

 
8 DnB Idrettsleker: Oppsummering, erfaringer  og veien videre 

- Utsatt 
9 NECON-prosjektet : Veien videre? 

- Utsatt 
10 Diverse 

- Høstmøte 26. . 28 september 2014 på Helsfyr 
-  Kurs konflikthåndtering : 18 september 2014 i Tromsø. 

 
Eventuelt  


