
Styremøte i BUL Tromsø Friidrett, tirsdag 21. januar 2014, kl. 19.00 
 
Tilstede: Tor Eidesen, Bente Evjemo, Mona Jenssen, Kari N. Tangen, Jan Schjetlein 
(lagssekretær) og Bjørn Eirik Eliassen. Sted: BUL - Huset 
Referent: Bjørn Eirik Eliassen 
 
 
Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra styremøte 10. desember 2013 
 
Møteinnkalling godkjent. 
Møtereferat fra styremøte 10. desember 2013 er godkjent med merknader. 
Alle møtereferater fra 2013 ligger nå på nett. 
  
 
Sak 2: Status fra treningsgruppene 
 
Dette punktet utsettes til neste møte. 
 
Bemerkes at vi får lite informasjon tilbake fra nyopprettet rekruttgruppe. 
 
 
Sak 3: Dekking av startavgifter for løp utenfor bane, 
 
Dette punktet ble diskutert + at det er kommet inn noen forslag på dette: 

- Gjelde for barn og ungdom som er aktive 
- Må være aktive utøvere og ha betalt treningsavgift 
- Være aktive på mellom og langdistanse 
- Ofte graderte påmeldingsavgifter etter hvor lang tid i forveien en melder seg på – 

evt. dekker rimeligste påmeldingsavgift. 
 
 
Styret tar ikke noen beslutning. Bente sender tilbakemelding til Mats L. og ber han om å lage 
en et forlag til hvordan vi kan dekke startavgifter for løp utenfor bane. 
 
Sak 4: Søknader reisestøtte 
 

Ungdomstrenerkurs / kompetansehelg i Trondheim: 
Trener på ungdomsgruppa, Tone Sætermoen søker klubben om reisestøtte/kursavgift 
til ungdomstrenerkurs i forbindelse med kompetansehelg i Trondheim. 
Styret vedtar å bevilge kr. 2 500,- til dette. 

 
NM kappgang innendørs. 
Vilde Lundin og Fredrik Vaeng Røtnes er kvalifisert og deltar på kappgang i innendørs 
NM i Stangehallen 1-2 februar.  
Styret bevilger kr. 1 000,- i reisestøtte til hver av deltakerne. 

 
 



Sak 5: Kjøp av tidtakerutstyr 
 
BUL Tromsø Friidrett har fått støtte på kr. 82 500,- via spillemidler fordelt a forbundet til 
innkjøp av nytt tidtakerutstyr, men må kjøpe dette inn og levere kvittering innen 1. mars. 
Styret ber arrangementskomiteen kvalitetssikre prisen og sjekke betalingsbetingelser. 
BUL Tromsø Friidrett har tidligere fått kr. 25 000,- fra Tromsø Kommune til dette formålet. 
Total pris på nytt tidtakerutstyr er ca. kr. 250 000.- 
Det søkes flere instanser om å få dekket større del av beløpet og ber styret om å få 
forskuttert penger for innkjøp av utstyr til Tromsølekene /NNM 21-13. februar. 
 
 
Sak 6: DNB Idrettsleker / Sommerskole i Friidrett 
 
Styret synes dette er greit med DNB Idrettsleker / sommerskole og stiller seg bak et slikt 
arrangement, men kan ikke engasjere seg i dette, da dette må gjøres av de som eventuelt 
skal arrangere dette.  Styret vil stille krav til avslutning / rapport (inkl. økonomioversikt) fra 
et slikt arrangement. 
 
 
Sak 7: Årsmelding. 
 
Bente har laget forslag til årsmelding for 2013 som ble sent ut i forkant av styremøtet. 
Det kom noen forslag til punkter som burde være med i årsmeldingen og Bente reviderer. 
Hvis det dukker opp endringer/forslag til årsmelding, så sendes disse til Bente. 
 
 
Sak 8: Budsjett 
 
Budsjettet ble behandlet videre.  
De siste årene har budsjettet gått med underskudd og det spiser av egenkapitalen vår.  
Spesielt har reiseutgifter økt mye de siste par årene. 
For å få budsjettet i balanse forslår styret å øke treningsavgiften, som er lav i forhold til 
andre idretter. 
Det er også et forslag om å sette opp et reisebudsjettforslag – som styret første ser på og så 
sende dette ut til trenere, foreldrekontakter og ressurspersoner. 
 
PEAB-samlinger i forkant av PEAB-lekene betales av den enkelte utøver. Vedtatt på 
styremøte tidligere i år. 
 
Neste styremøte vil ha hovedvekt på budsjett for 2014. 
 
 
Sak 9: Tromsø Indoor 
 
Innbydelse er sendt ut og stevnene er lagt ut på Sportsadmin / Min Idrett for påmelding. 
Arrangementkomiteen har hatt møte i januar 2014, og kommer til å jobbe mer og mer aktivt 
framover mot stevnet. 



Sak 10 : NECON Klubbutvikling 
 
Sluttrapport er sendt til Norges Friidrettforbund. 
Henrik Carstens fra forbundet kommer hit tirsdag 28. januar for avslutningsmøte / 
oppfølgingsmøte for NECON klubbutvikling. 
Tor følger opp med Henrik i forhold til møtet. 
 
 
Sak 11: Mørketidsløpet – oppsummering 
 
BUL Tromsø Friidrett fikk meget god tilbakemelding på dugnaden i forbindelse med 
gjennomføring av Mørketidsløpet 2014. 
 
Rapport på våre erfaringer og forbedringer i forbindelse med arrangementet er sendt til    
Nils I. Hætta i Midnight Sun Marathon. 
 
Neste års Mørketidsløp vil bli arrangert lørdag 3 januar 2015, og BUL Tromsø Friidrett ser 
fortsatt ut til å være ønsket medarrangør. 
 
En intern rapport fra denne dugnaden er under utarbeidelse, og vil bli sendt ut til styret så 
snart den er klar. 
 
 
Sak 12: Eventuelt 
 
Politiattest 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal 
avkreves politiattest. 
Se blant annet linken: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx 
 
Dette må vi følge aktivt opp å få gjennomført. Kari N. Tangen tar på seg ansvaret for å få 
gjennomført dette. 
 
 
Førstehjelpskurs 
I løpet av 2014 vil det komme et kurs om idrettsskader / forebygging av skader. 
Mona Jenssen koordinerer dette. 
 
 
 
 
 
Neste styremøte: Tirsdag 4. februar 2014, kl. 19.00 på BUL-huset, mede hovedvekt på 
budsjett. 
 


