
Referat Styremøte BUL-Friidrett – 10.06.14 
 
Til stedet. Helene Wang Mortensen, Marlene Thrane, Sara Engstad, Bjørn Eirik Eliassen, Bente 
Evjemo, Odd-Gunnar Wikmark, Kari Nerdrum Tangen. 

 
 

1. Godkjenning av møteinnkalling 
a. Godkjent 

2. Gjennomgang økonomi 
a. Bente redegjorde for status på regnskapet i forhold til budsjettet. 

i. Post 3100: Bjørn Bygg sponsorkontrakt går ut desember 2014 og må 
reforhandles før 1. august. 

ii. Post 3500: Treningsavgifter ligger etter skjema fordi det legges om til 
MinIdrett som innkrevinginskanal. Har vært, og er fortsatt mye arbeid 
som kreves for oppdaterte lister osv. 

iii. Post 4100: Posten er noe større enn budsjettert på grunn av økt leie av 
hall. Hører sammen med SAK brev til Tromsø kommune. 

3. Kontraktsforslag Puma – videre utvikling 
a. Odd-Gunnar kommuniserer med Bjørn og sender inn til Puma i løpet av uken. 

4. Kartlegging ungdomsgruppa: Erfaringer v/Andre Lind.  
a. Saken utsettes da Andre Lind ikke kunne møte. 

5. Forespørsel fra Arctic Race – dugnad 
a. Foreslås at hovedlaget tar dette fordi dette er samtidig med stevne i Bodø og at 

BUL-Friidrett har Tromsølekene 14 dager etterpå.  
6. Sponsor 

a. Bjørn Bygg avtalen må reforhandles. Odd-Gunnar tar kontakt med PEAB. 
Generelt bør styret ha en sponsoransvarlig for klubben. 
Tromsø Treningssenter må kontaktes for å få en skriftlig avtale. Avtalen må 
fornyes før 1. August. Odd-Gunnar tar kontakt, Helene tas med for å hjelpe med 
oppfølging. 

7. Alternative måter å skaffe midler til klubben. Saken v/ Ole Jørgen  
a. Saken utsettes da Ole Jørgen ikke kunne møte. 

8. KlubbAdmin 
a. Verktøy for å holde medlemsregisteret oppdatert og sende ut kontingent. 

Forslag til å få lagssekretæren til å holde listene oppdatert i KlubbAdmin. 
9. Diverse/info 

a. Brev til Tromsø Kommune 
i. Brev angående høye utgifter for hall-leie er sent til Tromsø kommune. 

b. Kommende stevner 
i. NNM og Tromsølekene gjenstår.  

ii. Barnekarusellen på Valhall tirsdag 17 juni. Det trenges noen 
funksjonerer. 

iii. Seriestevne 18. juni på Valhall. 
10. Eventuelt 

a. DNA idrettsleker 
i. Marlene Thrane informerte. Litt lite påmeldinger (19 stk) selv om det er 

flere enn i fjor på samme tid. Da ble det 50 påmeldte.  
 


