
B&OI-Orientering 
 
Protokoll årsmøte 30. januar 2006 
 
Tilstede; 
Carl B Bjørseth, Odd-Ivar Søvik, Regula Høsli, Torbjørn Høsli, Torbjørn H. Olsen, Lars 
Reitan, Håvard Berg, Arnold Danielsen, Per Dalhaug, Edvin Berg, Arild Hegreberg, Carl A. 
Boe, Per Ole Fosby, Anders Kure, Leif Magne Eggestad, Marit Johnsen, Anders Wold, Geir 
Moen, Mathias Kristiansen og Per Rekkedal. 
 

1. Åpning 
Lederen åpnet årsmøtet og ønsket de 19 frammøtte (derav 18 stemmeberettigede) velkommen.  
Innkallingen gjennom BOM`s julenummer 2005 ble godkjent. 
 

2. Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere 
Ordstyrer: Mathias Kristiansen 
Referent: Carl B. Bjørseth 
Protokollunderskrivere:  Marit Johnsen og Edvin Berg 
- ble valgt enstemmig. 
Saksliste ble godkjent. 
 

3. Årsmelding 2005  
Årsmelding ble gjennomgått punktvis. Følgende ble notert: 
- 3.1. Medlemmer: 
 Den hyggelige økningen i medlemstallet skyldes delvis nybegynnerkurset. 
- 4. Økonomi: 
 Tas opp under behandling av regnskap sak 4. 
- 10. Kart: 

B&OI kom på 2.plass i NOF`s kartkonkurranse 2004 med NM-kartet. Misvær kom for 
øvrig på 3.plass med sitt kart som B&OI var med og finansierte. 

- 12. Styrets oppsummering fra driftsåret 2005: 
Lederens leder i BOM`s julenummer (de 4 første avsnittene) tas inn som styrets 
oppsummering. 

”2005 har etter min mening vært et normalår for o-gruppa. Etter forrige års storarrangement 
”Ultralang-NM” synes jeg det var greit med et såkalt normalår. Alle tillitsvalgte har gjort 
jobbene til min fulle tilfredshet. Alle terminfestede o-løp pluss mange flere er blitt avviklet . 
Sesongen begynte tidlig og varte til langt ut på høsten. Jeg registrerte bare blide o-fjes på alle 
løpene. Det sosial fungerer veldig godt i gruppa vår, ikke minst fellesturene med minibuss og 
felles overnatting. 
 
Tur-o  har i år solgt rekordgodt. Hele 962 poser pluss 667 klippekort, totalt 1629 klippekort 
er solgt. Vi må helt tilbake til 1995 for å finne tilsvarende høyt tall(1678). Veldig bra. 
Inntektene her utgjør den største delen av vår inntektskilde. I tillegg får vi veldig mye god 
tilbakemelding fra deltagerne. I 2006 feirer vi faktisk 35 års-jubileum for Tur-O. 
 
Sportslig henger vi bra med i nordnorsk sammenheng. Dette viser ikke minst resultatene fra 
NNM i Tromsø hvor vi hevdet oss godt i de fleste klasser. Spesielt hyggelig er det at de yngre 
hevder seg godt både her nord og i hovedløp/NM. Nytt av året er også fast trener for de 
yngste. Håvard er en allsidig kar med godt humør og tillit blant de yngre. Kjempebra !! 



 
Sist vår hadde vi nybegynner kurset ”Fart med kart” med 35 gutter og jenter pluss mange 
foreldre. Det er viktig at vi inkluderer disse nye i o-gruppa vår. Her har vi kanskje den største 
oppgaven i det nye året. La særlig foreldrene få ta del i vårt positive miljø. ” 

 
Det ble ellers pekt på behovet for intensivert dugnad i Hammarlia og modernisering av 
Saltendilten. 
Årsmøtet gav ellers ros til styret for en fyldig årsmelding. 

-13. Viktige saker i 2006: 
Spørsmålet om større arrangement ble reist uten at noe ble konkretisert. Vi holder 
fortsatt på prinsippet om at større arrangement skal ha egen komitè slik at styret er 
skjermet for det operative ansvaret. 

Årsmeldingen for 2005 ble enstemmig godkjent. 
 

4. Regnskap 2005 
Fremlagt regnskap viser underskudd på ca. 108.000,- kr. mot budsjettert underskudd på 
66.000,- kr. 
Det ble redegjort for følgende: 
-avd. 2.Medlemskontingent. 

3-4000 kr. er utestående. Styret vil vurdere purring på kontingent samt påpeking at 
familiekontingent dekker barn inntil de fyller 20 år. 

 
-avd. 4.Dugnad. 
 Mottatt kr. 30.000,- 2. januar 2006.  

Egentlig rotet vi til i budsjetteringen på denne posten forrige årsmøte i og med at vakt-
avtalen utgjør ca. 70.000,- kr. på årsbasis. 

-avd. 6.Utdanning/trener. 
 Overskridelse skyldes utgifter til tilreisende (AMH) i forbindelse med superlørdag. 
-avd. 9.Turorientering. 
 Varelageret økt, inntekter kommer etter hvert til dekning. 
-avd.12.Kjøp/salg personlig O-utstyr. 
 Varelageret økt, inntekter kommer etter hvert til dekning. 
-avd.15.Til kartkontoen. 
 Overføring til kartkonto kr. 30.000,- ikke gjennomført. 
-avd.16. Rekrutteringsutvalget. 
 EKT-brikker på lager for salg. 
 
Kasserers redegjørelse ble tatt til etterretning. 
Regnskap for 2005 ble enstemmig godkjent.  
 

5. Kontingent 2006 
Styret  foreslår uendret kontingent for 2006. 
Årsmøtet vedtok uendret kontingent for 2006. 
 

6. Budsjett 2006 
Styret vil ta opp med Bodin vg. skole indeksregulering av timepris for dugnad. Årsmøtet er 
innforstått med at vi har mange konkurrenter om denne jobben, samtidig som dette er en 
viktig inntektskilde for klubben der mange kan bidra til et stort beløp med beskjeden innsats 
fra den enkelte (avd. 4). 



Styret gis fullmakt til en rimelig overskridelse på avd. 14 jfr. behovet for intensivert dugnad 
på Hammarlibua. 
Budsjett enstemmig godkjent. 
  

7. Innkomne saker 
Anders Kure har sendt ”Forslag til regler for KM-stafett” til Kretstinget. 
Årsmøtet vedtok enstemmig at forslaget har lagets støtte. Lagets representanter på Kretstinget 
følger opp og bidrar til at reglene blir entydige. 
 

8. Valg 
Valgkomiteèn la fram sin innstilling bilagt et notat om arbeidsfordeling mellom styret og 
utvalgene m.v. 
Følgende ble enstemmig valgt: 
 
Leder:  Per Rekkedal (enst.) 
Nestleder: Anders Kure (enst.) 
Kasserer: Odd-Ivar Søvik (enst.) 
Styremedlemmer:  Arild Hegreberg og Geir Moen (enst.) 
 
Idrettsutvalget: 
Leder:  Anders Kure (enst.) 
Medlemmer: Erlend Fjose (enst.) 
  Regula Høsli (enst.) 
  Tore Jakola   (enst.) 
  Marit Johnsen (enst.) 
  Jan Prytz       (enst.) 
  Lars Reitan   (enst.) 
Tur-o-utvalget: 
Leder:  Mathias Kristiansen (enst.) 
Medlemmer: Per Dalhaug          (enst.)  
             Marvin Alvestad      (enst.) 
  Solveig Martinussen(enst.) 
 
BOM-redaktør: 
Arne Kristian Nordhei (enst.) 
 
Kartansvarlig: 
Arild Hegreberg (enst.) 
 
Materialforvalter: 
Geir Moen (enst.) 
 
Revisor: 
Eivind Sommerseth (enst.) 
Vara: Jon Øverås (enst.) 
 
Valgkomitè:  
Edvin Berg og Leif Magne Eggerstad (enst.) 

 
Følgende har fullmakt til å representere laget på Kretstinget: 



 Per Rekkedal 
 Arild Hegreberg 
 Per Dalhaug 
 
For øvrig oppfordres andre medlemmer også til å møte på tinget. Laget vil dekke reise 
(koordinert) og opphold. 
 

9. Avslutning 
Ordstyrer takket de frammøtte for godt gjennomført årsmøte og gav ordet til lederen. 
 
Gjenvalgt leder takket på vegne av de nyvalgte og seg selv for den tillit de er vist gjennom 
valget.  
Han understreket videre betydningen av at vi tar vare på historien vår. Mye ligger i BOM og 
jakten på tidligere utgaver fortsetter (Carl A. Boe har bidratt med svært mange), samtidig som 
andre bidrag mottas med takk. 
 
 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.30. 
 
 
 
……………………………………                           ……………………………………. 
             Marit Johnsen                                                                  Edvin Berg 
 
 
 
Referent: Carl B. Bjørseth 


