
 

 

 

 

 

Årsmelding for Bul Tromsø 2019 
  

 På årsmøtet for hovedlaget 12. mars 2019 ble følgende valgt inn i styret:  

Kari Nerdrum Tangen,  leder, ett år  

 Bente Evjemo,  medlem, to år   

 Solveig Lundin,   medlem, to år    

 Sidsel V. Lilleng,   medlem, ett år  

 Monica Slettvold,   medlem, ett år     

 Thor Arne Hangstad,   1. vara, ett år 

 Arntraut Götsch,   2. vara, ett år  
  

 Varamedlemmer har hatt generell møte- og talerett, men ikke stemmerett bortsett fra når de møter 

 som vara for en fast representant.   
 

 Under konstitueringen på første styremøte ble Sidsel Lilleng valgt til nestleder, Bente Evjemo 

 sekretær. Det ble ikke valgt egen regnskapskyndig. Status for regnskap/budsjett er gjort kjent for 

 samtlige styremedlemmer og vara ved at oppdatert oversikt er sendt ut fra lagskontoret i forkant av 

 møtene.  

 

 Monica Slettvold flyttet til Oslo for å studere etter sommerferien. Thor Arne Hangstad gikk 

 dermed inn i styret fra og med styremøtet i september med alle rettigheter. 
 

Det sittende styret har hatt ni møter.  

Av saker som har vært behandlet:  

 *)  Grunnet liten pågang på medlemmer og også få ønsker om å gå inn i styre ønsker  

       Husflidslaget å omorganisere seg. Dette er vedtatt satt opp som årsmøtesak på årsmøtet     

       for  2020. 

 *)  Styret har jobbet med forslag til revidering av lagets lover og kommer med forslag til 

       endring på årsmøtet for 2020. 

 *)  Videre behandling av spørsmål om oppretting av stilling for  administrativt arbeid i  

                   idrettslaget ved hjelp av kr 200 000 fra hotellet vedtatt lagt inn i budsjettet for 2020  

                   på siste årsmøte. 
 *)  Honorar for ekstra innsats av medlemmer utenfor styret for å få et nytt medlemskapsregister  i 

        havn og i drift. Styret vedtok en timesats på 200 kroner for denne type arbeid. I tillegg har det 

        vært  spørsmål om å gå over til nytt regnskapssystem og medlemsregister. Flere systemer 

        er aktuelle, men ingen er skreddersydd for en organisasjon som BUL Tromsø.  

                  Utfordringen er at vi har lag og grupper med ulike driftsbehov og med ulike krav til  

              rapportering til moderorganisasjoner.  

 *)  Styret er skuffet over antall søknader om rekrutteringsmidler og vedtok å bruke potten 

       avsatt til dette formålet på de søknadene som kom inn. Friidrettsgruppen fikk tilskudd til  

        drift av Idrettslekene 2019 og til planarbeid for fleridrettshall. Folkedanslaget ved  

       Barneleiken tilskudd for å lønne spellemann ved etablering av showgruppe. Midlene ble 

       vedtatt overført når aktivitetene var avsluttet. 
 *)  Spørsmål om felles velkomstbrev til nye medlemmer endte opp med en folder utarbeidet av  

       Solveig Lundin med håp om innspill fra de forskjellige gruppene. Pr. styremøtet i desember har 

        kun Folkedanslaget levert en tekst som beskriver egen aktivitet. 

 *)  Fosshøgdastyret oversendte saksdokumenter til underskriving som ble utført om planlagt 

       arbeid for  utbedring av skogsvei ved gården. Dette er en del av traseen "fra foss til foss" 

       frem til Jonsabekken. Det er også ansatt ny husvert på Fosshøgda. Det er utarbeidet ny 

       leie- og arbeidskontrakt underskrevet av leder i hovedlaget. 



 *)  Styret har behandlet spørsmål om dekking av reiseutgifter til møter i      

       "moderorganisasjoner". Det ble gjort vedtak om dekking av reiseutgifter til én - 1 -  

       utsending til årsmøtene i NU og TUF, samt til kretstingene i friidrett og orientering som 

       gjennomføres hvert annet år. Lag og undergrupper oppfordres til å gi reisestøtte til flere 

       slik at BUL Tromsø blir godt representert på møter i lagenes respektive  

      "moderorganisasjoner". 

 *)  Spørsmål om revidering av utleiepriser for BUL-huset ble fremmet på samrådingsmøtet i 

       høst. Blant annet kom spørsmålet opp om en eventuell spesialpris på leie av BUL-huset 

       når leietaker er et annet NU-lag. Styret besluttet å beholde ordningen med spesialpris kun 

       for lagets medlemmer og lagets aktiviteter.   

 *)  Bente Evjemo har jobbet med å få sendt dokumenter i BUL Tromsø til Statsarkivet. Hun 

       har fått bistand til dette arbeidet fra avtroppende sjef for Statsarkivet i Tromsø Solbjørg 

       Ellingsen Fossheim. Arbeidet med prosjektet ble lagt frem for samrådingsmøtet i høst der 

       representanter for de forskjellige gruppene ble oppfordret til å komme med dokumenter de 

       mente bør bevares for ettertiden i Statsarkivet.  I tillegg vurderes det om dokumenter  

       avlevert i 2008 og ikke systematisert bør hentes tilbake og la legges inn i det pågående 

       arbeidet. Bilag o.l. eldre enn fem år vil bli makulert. Denne jobben er satt ut til ASVO. 

   

Undergruppene med tillitsvalgte, gode instruktører og trenere ser ut til å ha arbeidet godt og gjort sitt 

 til  at aktiviteten i laget har vært fin og at BUL-medlemmene ser ut til å trives. På Fosshøgda gård 

 driver dyktige tillitsvalgte vedlikehold og setter opp planer for hva som må gjøres der fremover. 

 

Styret takker alle tillitsvalgte og alle som legger ned frivillig arbeid for laget. Videre takker vi Ulf 

 Grødahl for den gode jobben han gjør på lagskontoret og de tilsatte på hotellet for arbeidet de gjør for 

 forretningsdriften vår og til beste for BUL Tromsø. 

 

 For styret i BUL Tromsø 

 Kari Nerdrum Tangen. leder  

 

 

 

 

 

 

 


