
 

 

Referat fra  styremøte i BUL Tromsø Friidrett 
STED: BUL-Huset 

TID: Tirsdag 4. november  2014, kl. 1900 – 2100  

Tilstede: Bente Evjemo, Malene Trane, Ole Jørgen Ørjavik, Sara  Emilie Engstad og  Bjørn 
Eirik Eliassen (referent) 
 

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

2 Treningsavgift:  Barne og ungdomsgruppa 
Etter sammenslåing av barnegruppa og ungdomsgruppa til em gruppe settes 
treningsavgiften til kr. 700,-  per semester. 
 

3 Årets utøver 2014 
Årets utøver kåres av Idrettslaget og deles ut på årsmøtet i Idrettslaget i BUL 
Tromsø. Vandrepokalen er avskaffet og erstattet av gavekort. 
Styret oppfordrer til å vurdere en pris som ikke går direkte på prestasjoner. 
 
Kommentar fra styremøtet 9.desember 2014:  Noe usikkert om hva som ble 
vedtatt i Idrettslaget. Kari Nerdrum Tangen prøver å finne referatet fra styremøte 
i Idrettslaget der dette ble drøftet/vedtatt. 
 
 

4 Utøver fra andre klubber som trener med BUL Tromsø Friidrett.  
- Treningsavgift  og medlemskap? 

Utøvere fra andre klubber som trener med BUL Tromsø Friidrett må betale 
treningsavgift til klubben. De oppfordres til å bli medlemmer av BUL Tromsø. 

5 Overtrekksdrakter, klubb-bekledning  og avtale Puma. 
Styret vedtar at de utøvere som ønsker dette kan kjøpe overtrekksdresser fra 
Trimtex. André Lind oppfordres til å koordinere bestilling av dette. 
Styret avventer svar fra PUMA fra forespørsel sendt i august.  
 
 
 
 



6 UM-innendørs. Kriterier for reiser 2015 
Samme kriterier som tidligere vedtatt. For utøvere som ville vært kvalifisert for 
tilsvarende stevne utendørs, dekkes reise og opphold mot en egenandel på kr. 
1000,- Øvrige utøvere må dekke reise og opphold selv. 
I tilfelle store utgifter til leiebil og innkvartering er det mulig at egenandel må 
justeres. 

 
 
 

7 Dugnad MSM – juni 2015. 
Styret vedtar at BUL Tromsø Friidrett skal jobbe dugnad med å drifte 
drikkestasjonene på Tromsøya under MSM i juni 2015.  Sum for dugnad er kr. 
30 000,-. Styret oppfordrer hver av de 4 treningsgruppene til å ha ansvaret for 
hver sin drikkestasjon og velge hver sin gruppeansvarlig til dette. 
 
 

8 Arrangere NM i kappgang 2015? 
Styret er positiv til dette og ber arrangementskomiteen ta over saken. 
Det må også avklares med MSM og det er greit at dette stevnet arrangeres midt i 
deres arrangement. 
 
 

9 Samarbeid BUL Tromsø Friidrett – Hamna IL 
Styret ser på dette som at det opprettes en treningsgruppe i Hamna IL, med 
trenere fra Hamna IL, men at BUL Tromsø Friidrett kan være med å hjelpe til med 
å starte opp gruppen. I ettertid har det vist seg at Hamna IL ønsker at BUL Tromsø 
Friidrett kan være et alternativ til utøvere som slutter med /vokser i fra allidrett i 
Hamna IL. Mulig med en «Friidrettens Dag» for å reklamere for friidretten.? 
 

10 Tilbakemeldinger - Friidrettens dag. 
Positive tilbakemeldinger fra deltakere. 
Spørsmål om «Friidrettens Dag i juni før skoleslutt? Kan nok bli for hektisk i travel 
stevnemåned. 
Spørsmål om «Friidrettens Dag» for voksne? Styret synes dette virker interessant, 
men vil trenge noen til å ta ansvar og arrangere dette. 
 
 

11 Mørketidløpet / Tromsø Indoor. 
I gang med å rekruttere funksjonærer til både Mørketidsløpet (3. januar 2015) og 
Tromsølekene/Åpent NNM (16.-18. januar 2015). Disse to arrangementene 
kommer ganske tett og bruk av funksjonærer må ses i sammenheng, slik at flest 
mulig bare deltar på et av disse. På grunn av bruk av nøkkelpersonell, må noen 
regne med å måtte være funksjonærer i begge arrangementene. 
 
 
 
 



12 DnB Idrettsleker: Oppsummering, erfaringer  og veien videre 
- DnB Idrettsleker  - Gratis arrangørkurs 

Oppsummering av DnB Idrettsleker viste at ansvaret  og arrangementet bør deles 
av 2 eller flere personer, da det erfaringsmessig viste seg å være veldig mye 
arbeid og ansvar for 1 person. De ansvarlige bør også sette opp budsjett for 
arrangementet med basert på antall deltakere og avlønning av trenere og ledere, 
og gjerne med noen budsjettforslag med varierende antall deltakere. 
Sara E. Engstad og Marlene Trane tar på seg ansvaret for å arrangere DNB 
Idrettsleker i 2015 og melder seg på gratis arrangørkurs i forbindelse med 
kompetansehelga 23.-25. januar i Trondheim. 
De oppfordres til å søke styret om dekning av reiseutgifter til arrangørkurset. 
 
 
 
 

13 NECON-prosjektet : Veien videre? 
Oppfølging av NECON-prosjektet har gått i stå etter avslutningen av prosjektet, 
selv om noen av prosjektmålene er jobbet videre med. Bjørn Eirik  tar kontakt 
med Henrik Carstens for å eventuelt få et oppfølgingsmøte  / legge en tiltaksplan 
videre for å få jobbet videre med prosjektmålene. 

 
 

Eventuelt  
- Søknad om dekking av reise/opphold for Fredrik Vaeng Røtnes for deltakelse i 

SM i friidrett i mai for å prøve å kvalifisere seg til Jr. VM i friidrett. 
Styret utsetter denne saken til neste møte, siden det ikke ble tid til å drøfte denne 
saken på dette møtet. 

 
 
Neste styremøte: 

- Tirsdag 9. desember kl. 19.00 – 21.00 på BUL-Huset 


