
 

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

TID: Tirsdag 14. oktober  2014, kl. 1900 – 2100  

Tilstede: Bente Evjemo, Malene Trane, Ole Jørgen Ørjavik, Kari Nerdrum Tangen, Helene Wang 
Mortensen, Jan Schjetlein (Lagssekretær), Bjørn Eirik Eliassen (referent) og André Lind (under sak 17) 

 

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. 
Godkjent med endringer i referatet fra styremøte 2. september 2014. 
 

2 Oversikt økonomi 
Bente informerte om økonomisituasjonen i klubben. 
 

3 Dugnadsjobbing / avlønning 
Diskusjon i etterkant av stevearrangement for Aker Solutions om midler bør gå til 
klubben i fremtiden, i stedet for avlønning av funksjonærer/ung ledre. 
For fremtiden forsøke å gjøre dete til dugnad som kommer klubben til gode. 
Ung ledere avlønnes med kr. 500.- hver for arrangementet. 
 

4 Friidrettens Dag 
Arrangeres lørdag 25 oktober i Tromsøhallen og er også siste arr. i Barnekarusellen. 
Kari N. Tangen leder arrangementet, reklamerer for stevnet og får tak i funksjonærer til 
arrangementet  + kafé 
 

5 Nye web-sider  
BUL Tromsø skal få på plass nye web-sider. Friidretten kan komme med ønsker og 
kommentarer for nye sider. Svein Tore Jensen (styret i Idrettslaget og web-ansvarlig for 
friidretten) kommer til å være sentral i dette arbeidet. 
 

6 Søknad om dekning av utgifter .  
- Trener 2-kurs : Mats Lundin (OK) 

Saksbehandling på mail: Mats Lundin får dekket utgifter til Trener-2 kurs som 
søkt om. 
 

- Kappgangsamling Søfteland – Kretsen dekker halvparten. 
Forslag fra Troms Friidrettskrets om å dekke halvparten av egenandel på kr. 
2 000.-, mot at de utfordrer klubben til å dekke andre halvpart. 
Styret i BUL Tromsø Friidrett vedtok å ikke dekke egenandel til utøverne. 
Vedtaket er i samsvar med tidligere vedtak i vår om å ikke dekke 
utgifter/egenandeler til treningssamlinger pga. stram økonomien i klubben. 
 
 
 



- Kompetansehelg i Trondheim – Fredrik Vaeng Røtnes. 
Søknad fra Fredrik Vaeng Røtnes om dekking av deltakeravgift  og evt. også deler 
av reisekostnader. 
Styret synes det er positivt at Fredrik ønsker å delta, og ber han presisere hvilket 
kurs han vil delta på med begrunnelse hvordan denne han kan bidra med denne 
kompetansen i BUL Tromsø Friidrett. 
 

7 Innkjøp av utstyr 
- Staver 

Trenger staver til trening, hovedsakelig for Sabina Isaeva og Elias L. Ringkjøb 
Vedtak om at staver kan kjøpes inn. Kjell Ivar Robersten er behjelpelig med å 
spesifisere staver. 
 

- Stativ høyde 
Høydestativene i Tromsøhallen er i dårlig forfatning. 
Meldes i fra til Tromsø Kommune og tilstanden og ber om at de kjøper inn 2 sett 
nye høydestativer av god kvalitet og med lister av god kvalitet. 
 

- Lagstelt 
Materialforvalter bes anskaffe lagstelt som er budsjettert for 214 
 

8 Grasrotandelen 
Det er nå i orden slik at grasrotandel kan øremerkes til Idrettslaget i BUL Tromsø. 
Midlene som kommer inn fordeles på Orienteringsgruppa og Friidrettsgruppa. 
Det reklameres for grasrotandelen på Facebooksider og hjemmesiden vår 
 

9 Spillemidler – søknadsfrist  29.oktober 
Se på mulighetene for å søke spillemidler for utstyr som klubben har kjøpt inn i løpet av 
sesongen.  Jan og Bjørn Eirik ser på dette. 
 

10 Arrangere stevner  - Forslag 2015 
BUL Tromsø Friidrett kommer til å søke om å arrangere Tromsølekene ii friidrett i helgen 
6-7. juni 2015 
Tromsø Indoor arrangeres 16-18. januar 2015 
 

11 Troms Fylkes Idrettsstipend – Innstille Fredrik Vaeng Røtnes 
Forslag om å instille Fredrik Vaeng Røtnes til Troms Fylkes Idrettstipend . 
Styret enig i dette og sender søknad via Troms Friidrettskrets før fristen 30. oktober 
2014. Har i ettertid kommet forslag om at BUL Tromsø Friidrett bør søke for flere 
utøvere. 
 

12 Sesongavslutning på BUL-huset 
Sesongavslutning blir på BUL-Huset 12. november  kl. 19.00 – ca. 21.00 i etterkant av 
seriestevnet samme dag, i omtrent samme regi som tidligere.  Styret i BUL Tromsø ber 
oss om å markere 100-årsjubileet på avslutningen. 
 

13 Overtrekksdrakter, klubbbekledning  og avtale Puma. 
Utsatt 
 

14 Samarbeid BUL Tromsø Friidrett – Hamna IL 
Utsatt 
 



15 DnB Idrettsleker: Oppsummering, erfaringer  og veien videre 
Utsatt 
 

16 NECON-prosjektet : Veien videre? 
Utsatt 
 

17 Kartlegging Ungdomsgruppa: Erfaringer. ( André Lind kommer innom kl. 20.45) 
André Lind var med på siste del av møtet for i fortelle om sine erfaringer med å bruke 
Google kartleggingsverktøy for å samle inn informasjon/data fra foreldre/foresatte i 
aldersgruppen 11-13 år, våren 2014 
Etter en del purringer fikk de en svarprosent på ca. 50%. 
Informasjonen er nyttig med tanke på treningsopplegget – differensiere treningene. 
 
Det er viktig at slike kartlegginger følges godt opp eller så virker de mot sin hensikt. 
Viktig å tenke gjennom på forhånd hvordan innsamlet informasjon skal nyttes. 

 
 

Eventuelt  


