
 

 

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

TID: Tirsdag 9. desember - 2014, kl. 1900 – 2100  

Tilstede: Bente Evjemo, Kari Nerdrum Tangen, Helene Wang Mortensen og Bjørn Eirik 
Eliassen (referent). 

 

Saksliste 

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. 

Møteinnkalling  og referat godkjent med tilføyd kommentar på referat. 

2 Årets utøver 

Noe usikkert hva som ble vedtatt på styremøte i Idrettslaget ang.  kåring av Årets utøver. 
Kari Nerdrum Tangen sjekker om det finnes referat ang. dette fra styremøte i 
Idrettslaget. 

3 Søknad om dekning av utgifter 
- Reise til SM (Sverige) for Fredrik Vaeng Røtnes 

Styret drøftet dette og innvilger ikke dekning av utgifter til reise til SM i friidrett for 
forsøk på å kvalifisere til mesterskap.  Avslaget grunngis med at klubben prioriterer 
nasjonale stevner og de økonomiske rammene til klubben gir ikke mulighet til å gi 
støtte utover de nasjonale mesterskapene. 

4 Offisielle kanaler for å sende ut informasjon i BUL Tromsø Friidrett 

I dag er hjemmeside på internett og E-post som er offisielle kanaler for å sende ut 
informasjon til medlemmer. I tillegg brukes lukkede Facebook-sider for å sende ut 
informasjon til utøverne og delvis foresatte i de forskjellige treningsgruppene.                     
I og med at barn må være fylt 13 år for å få Facebook-konto, og fortsatt er en del voksne 
ikke på Facebook, vil E-post og til dels hjemmeside være nødvendige 
informasjonskanaler. BUL Tromsø Friidrett har også en «offisiell» Facebookside som er 
åpen på internett med leder + 3 til som redigerer siden. I og med at Facebook så raskt når 
mange personer med informasjon, vil dette vær en nyttig informasjonskanal. Men vi 
kommer ikke utenom E-post og hjemmeside på internett for å nå ut til alle medlemmer. 

I og med at vi har en åpen Facebook-side og en hjemmeside og i tillegg lukkede 
Facebook-sider for treningsgruppene, ser Helene Wang Mortensen på Facebook-



strukturen og oversikten i klubben, samt ser på hvilken type informasjon en lovlig kan 
legge ut på slike sider og hjemmeside på internett. 

 

5 Mørketidsløpet / Tromsølekene/NNM (informasjon) 
 
Bjørn Eirik informerte litt om kommende dugnad på Mørketidsløpet og arrangementet 
Tromsølekene/NNM 
 
 

6 Nytt styre / Valgkomite  
Bjørn Eirik Eliassen og Bente Evjemo går ut av styret. Andre endringer i styret er ennå 
ikke klart. Valgkomiteen jobber videre fremover mot årsmøtet. 
 
 

7 Budsjett 
Bente Evjemo presenterte forslag til budsjett 2015 basert på budsjettet for 2014 og 
innspill fra trenere og nøkkelpersoner i klubben. Budsjettet vil behandles på neste 
styremøte for å få det i balanse 

 

Eventuelt  

Neste styremøte blir 20. januar kl. 19.00 – 21.00 på BUL-Huset. 


