
Hovedpunkter fra styremøte i BUL Tromsø Friidrett  
12.03.13 
 
Verv/oppgaver 2013: Styret har 5 ordinære medlemmer. Elisabeth Meyer har trukket seg og 
Kari N. Tangen tar hennes plass som ordinært medlem. Det vurderes å finne nytt varamedlem. 
Sponsoransvarlig: Bjørn Eirik Eliassen. Leder av arrangementskomite: Jan Schjetlein. 
Webansvarlig: Svein Tore Jensen. Valgkomite for neste årsmøte: Andre Lind og Morten 
Trane. 
 
Status Tromsø Indoor. Endelig regnskap for Tromsø Indoor foreligger ennå ikke, men hvis 
hall-leien blir omtrent som forventet vil overskuddet bli ca 60.000. 
 
Oppsummering UM/NM. Startavgifter til UM -  kr 8300. Følgende utøvere får dekket 
reiseutgifter: Morten Andersen, Nikolai Bjerkan, Tomas Bjerknesli, Morten Osvaldsen, 
Martin Trane, Fredrik R, Kristin Bjørgo, Sara E Engstad, Mari Mikkelsen, Emma Olsen, 
Sigrid Semmingsen. Martin S Mortensen og Martin Grødahl. 
 
Draktleverandør. Dagens PUMA-avtale gjelder ut 2013. Vi er pr i dag uten avtale om 
klubbservice. Det foreligger et tilbud fra G-Max om levering av drakter, klubbservice og en 
bonus i forhold til total omsetting.  
 
Søknad fra FIFA-gruppen om betaling til trenerne. Søknaden støttes ikke da drift av 
klubbens øvrige aktiviteter er tuftet på dugnad og frivillig innsats. Trenerne tilbys goder på 
linje med øvrige trenere, og evt støtte til ressursperson som kan fungere som mentor. 
 
Hall-leie. Kommunen har informert om at hall-leie for seriestevner vil bli avkrevd om stevnet 
inkluderer utøvere fra andre klubber. Styret tar dette til etterretning. 
 
Necon-klubb. Søknad er sendt NFIF om å bli Necon-klubb 2013. 
 
DNB idrettsleker. Søknad er sendt for å kunne arrangere sommerskole for barn. Dette 
forutsetter at vi får rimelig leie av Tromsøhallen. Morten Trane vil rettleie to av våre unge 
utøvere som vil stå for det praktiske.  De følger UngLeder-opplegget.  
 
BUL Tromsø 100 år i 2014 hvordan markeres av friidrettsgruppa? Det kan være aktuelt å 
gi våre arrangementer i jubileumsåret et særpreg og bidra til en felles aktivitetsdag i og rundt 
BUL-Huset rundt jubileumsdatoen. 
 
Orienteringssaker.  
• Sponsoravtale Bjørn Bygg i havn. Klubben får Kr 25.000 i 2013 og 2014. 
• Arbeid på Valhall planlegges nå i detalj. Vi vil være uten bane fra juni til september.  
• Fikk avslag om tippemidler til tidtakersystem, men har mottatt kr 20.000 fra kommunen.  
• Søknader om prosjektmidler sendes til Sparebankfondet, Tromsø Idrettsråd, KSAT. 

Vurderer også søknad til Gjensidigestiftelsen.  
 
 
 
Neste møte. 16. april 2013. 


