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Status i juniorgruppa. Godt oppmøte på treningene. Oppkjøringen til utendørssesongen er 
godt i gang. Sigrid S. trener nå med sprintgruppa. 
 
Økonomi. Det jobbes fortsatt for å få inn startavgifter ifbm Tromsø Indoor.  Fortsatt ingen 
endelig avklaring mht til hall-leie for Tromsø Indoor. Vi har brukt ca 26.000.- på utstyr så 
langt i år. I dette beløpet ligger kjøp av 2 nye PC`er som erstatning for de som ble stjålet fra 
lager. 
 
Søknad fra FIFA-gruppen om betaling til trenerne. Søknaden er behandlet på nytt etter 
gjennomgang av saken med initiativtaker Ulf G i eget møte den 19. mars. Styret konkluderer 
fortsatt med avslag.   
 
Hall-timer. Styret sjekker muligheter for alternative treningslokale for en eller flere av 
gruppene. Det er til tider trangt i Tromsøhallen. 
 
Necon-klubben. Vi er blitt en av 10 Necon-klubber! Oppstartmøte 29. april vil bli ledet at 
representant fra forbundet. 
 
DNB Idrettsleker. Gjennomføres i uke 26. Unger i alderen 6-12 år tilbys 4 dagers 
idrettsskole i Tromsøhallen. DNB bistår med system for påmelding og betaling, samt en liten 
utstyrspakke til deltakerne. Malene T og Sara E. har hovedansvar. De har 5 andre utøvere med 
seg som hjelpere. Et foreløpig budsjett ble lagt frem.  
 
Dugnad Eurospar. Vi stiller med 20 personer for varetelling på en av Eurospar-butikkene i 
byen 1. mai.  Dette vil innbringe kr 15.000. 
 
Orienteringssaker.  

- Arbeidet med oppgradering av Valhall er påbegynt. Ventes ferdig slutten av august. 
Klubben får gratis leie av Tromsøhallen mandag, onsdag og fredag i denne perioden. 

- Datoer for Barnekarusellen er satt. Premieutdeling for 2012 er gjennomført.  
- Det er kjøpt inn div utstyr til gruppene for ca 2500.- 
- Leie av Tromsøhallen:  
- Avslag på søknad om pengestøtte fra KSat. Ny søknad sendt til Sparebankfondet. 
- Klubben tilbys inntektsgivende salg av førstehjelpspakker fra Norsk Folkehjelp. I 

første omgang tas inn et begrenset antall for å se om det er marked for å få disse solgt. 
 
 
Neste møte. 12. mai 2013. 


