
Referat fra styremøte i BUL Tromsø Friidrett 20.august 2013 

Til stede: Tor Eidesen, Bente Evjemo, Jan Schjetlein, Kari Nerdrum Tangen og Mona Jenssen. 
Møtet ble avholdt i BULs lokaler. 
Referent: Mona Jenssen 
 
1. Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige styremøte 
Møteinnkalling og referat fra forrige styremøte ble godkjent.  
 
2. Status i gruppene 
Barnegruppa:  
I løpet av våren og sommeren har gruppa vært slått sammen med ungdomsgruppa, og har 
hatt felles treninger mandager og onsdager. 
Trenere har vært Tone, Andre og Mats. 
Gode resultater på stevner, men veldig få deltakere. 
Enighet blant trenerne om at det må slås sammen til ei treningsgruppe for de som er født 
2000-2002 med faste treninger 2 ganger pr uke, mandag og onsdag. 
Ungdomsgruppa: 
Få utøvere i enkelte årsklasser, f eks G14 og G12. I klassen G13/J13 er det derimot god 
deltakelse både på treninger og stevner. 
Juniorgruppa: 
Stor pågang av ungdommer som vil trene. Flere står på venteliste. 
Ca 10 stk drar til UM. 
Sprintgruppa: 
Flere utøvere er skadet. 
3 stk drar til NM. 
 
3. Kort om økonomi 
Bente orienterer; 
Vi ser ut til å få inn mer sponsormidler enn budsjettert. 
BUL får dugnadsoppdrag i forbindelse med Døgnvill, og vil få inn kr 25.000.- for dette. 
Mottatt faktura fra kommunen for hall-leie mai-juni er ikke i henhold til tidligere avtalt. Tor 
E. tar kontakt med kommunen ang dette. 
Vi har større utgifter til kurs/opplæring enn budsjettert.  Dette skyldes betydelig større 
aktivitet, men også at noen utgifter fra 2012 er med i regnskapet. 
Økte utgifter i forhold til startavgifter der etteranmeldinger utgjør en betydelig del. 
Budsjettet/regnskap så langt dette år –ok. 
 
4. Klubbutvikling- veien videre fra oppstartmøte   
Det planlegges nytt møte, evt 27.august. Tor kaller inn. 
Mål; Sette sammen arbeidsgrupper som skal jobbe fram sine presentasjoner. 



5. Avklaringer mht status og regelverk 
Trenergoder for 2013; Avklare hvem som er hjelpetrenere, evt kan Martin T og Ivar S dele på 
trenergodtgjøringa. 
”Frikort” på Tromsø Treningsenter; Revidert liste oversendes TT. 
Egenandeler; Deltakere på Ungdomslederkurset får dekket egenandeler i forbindelse med 
kurset. 
De 7 utøverne som er tatt ut til PEAB-lekene i Stjørdal får dekket egenandel på kr 1200.- av 
klubben. Det gjøres oppmerksom på at utgifter i forbindelse med PEAB-samlingene som 
utøverne har deltatt på i forkant av mesterskapet i Stjørdal, må dekkes av den enkelte. 
Reisestøtte til stevner sørpå; For de yngste utøverne våre vil klubben fortsatt prioritere 
lokale og regionale konkurranser og stevner. Dette gjøres i tråd med Friidrettsforbundets 
anbefalinger mht aktiviteter og konkurranser for barn og ungdom. Styret ser dog at dette 
kan diskuteres i forbindelse med klubbens visjoner og veien videre. 
For de eldste som kvalifiserer seg til nasjonale stevner, viser vi til allerede eksisterende 
støtteordninger. 
Klubben har budsjettert kr 140.000.- som skal dekke reisestøtte til utøverne våre dette året. 
Vi ser at dette beløpet overskrides innen utgangen av 2013. 
 
6. Orienteringssaker 
Valhall: Arbeidet er på etterskudd, banen kan ikke brukes før til våren. 
DNB Idrettsleker: 47 barn deltok. Vurdere om deltakeravgiften bør reduseres neste år. Visse 
tekniske problemer med påmeldingssiden. Evt. justere antall ledere i forhold til antall 
påmeldte.  
Styret ønsker en evaluering fra ungdomslederene 
Friidrettens dag er 6.oktober i Tromsøhallen. 
Kari N Tangen deltar som representant for Storbyklubbene på arrangement i regi av 
Idrettsrådet i Trondheim 14.-15.september. 
 
Nytt styremøte tirsdag 24.september. 
 
 
 


