
B&OI orientering 
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Innkalte: Leif Magne E., Janne N., Marit J., Katrine K., Asgeir J., Håvard S. og 

Morten S. 

Til stede: Leif Magne E., Janne N., Marit J., Katrine K., Asgeir J., Håvard S. og 

Morten S. 

Leif Magne leder møter, Asgeir er referent. 

 

Sak 1. Etter årsmøtet 

- Protokoll etter årsmøtet og medlemsmøte er ikke signert, dette må 

gjøres før endringer meldes til enhetsregistret. (Leif Magne leverer til 

Frode, når Anders har signet) 

- Endringer i enhetsregistret er forutsetninger for endringer i 

bankforbindelser etc. 

- Marit endrer kontaktinfo i Eventor. 

- Gjennomgang ansvarsfordeling i styret, jf utdelt notat på fortsettende 

årsmøte 19.3. Følgende oppgaver følges opp av styret. 

o Marit understøtter Terje med Eventor 

o Asgeir har ansvar for oppfølging fart med kart 

o Morten sitter i kartutvalget og er løpsleder km i Sulis. 

o Janne følger opp systemet med draktbestilling, varetelling etc. 

o Terje og Asgeir trenger nøkkel til bua.  

o Håvard er fast kontaktpunkt mot ungdomsgruppa/aktive 

utøvere. 

o World orienteering day (MOD), Leif Magne tar det opp med 

Torkel som er satt opp som løypelegger. Janne kunne delta i 

planlegging, men ikke dagen pga jobb. Leif Magne kan stille 

som medhjelper den 23.5. Elisabeth ønsker at planleggingen 

kommer raskt i gang. 

- Vedtatte satsinger 2018 i Årsmeldingen 

o Rekruttering 

o Stolpejakt 

o Veldig bra terminliste 

o Digitalisering tur-o bra, pakking tur-o er satt til mandag 7.mai. 



Sak 2. Div info 

- Nytt fra NOOK (mye finnes på deres NOF-side) 

o Kretsting arrangert 

o Jan Gaute fortsetter i frikjøpt rolle 

o Lagskontigent til NOOK må betales innen 1.5. (LM/KK) 

o NOOK har laget aktivitetsplan og styret har fordelt ansvar 

- Nytt fra NOF (Finnes også på NOFs hjemmeside9 

o Forbundsting 

▪ 1 % målet nås neppe innen 2020, ønsker å prøve ny 

medlemsmodell for turorientering. Diskusjon rundt 

klassefordeling i yngre klasser. Nytt system fikk ikke 

flertall. 

▪ VM i Østfold 2019 er forbundets store satsning  

▪ Regler for løpsavgift er presisert, og påmeldingskontigent 

som er mindre eller like kr 30 (justeres til kr 50 1.jan 

2019) skal ikke inngå i betalingsgrunnlaget 

- Diverse rapportering 

o Innrapportering av medlemsliste innen 1.mai (KK/LME) 

o Søknad om tiltaksmidler er sendt til forbundet (Torkel) 

o Brev om overskuddsmidler fra Barents Games er kommet. 

Penger ikke kommet inn på konto? 

o Morten sjekker opp tippemidler for kart som er produsert, jf 

tilsagn på kr 121000 

o Katrine og Leif Magne sjekker opp med Frode angående 

oppdatering betaling av kontingent. 

o Asgeir følger opp Bodø kommune angående tilskuddsportal. 

Sak 3. Terminlisten 2018 

- Rekruttering, oppfølging av de som er i mellomsjiktet mellom de eldre 

juniorene og de yngre rekruttene. Informasjon om aktuelle løp 

etterspørres. Liste med retningslinjer om dekning under løp ønskes. 

Hvordan er samarbeidet med Tverlandet på dette? Hvem er 

reiseledere? Det er et informasjonsbehov som må dekkes. Marit 

snakker med Elisabeth for avklare spørsmålene styret har. 

- Synliggjøring av terminliste. Bruke nettside til kommunen, få oppslag 

om turorientering. Få ut en journalist på løp, 8/5 Turisthytta er et 



alternativ, profilering av fart med kart, se i sammenheng med tur-o 

pakking? Følge opp med verdens o-dag 23.mai. Leif Magne følger opp. 

- Opprette arrangement på Facebook, løp for løp. Asgeir følger opp 

med Arne Kristian. 

Sak 4.  Oppdatering av skolekartverket og nettstedet «Orientering i       

Bodøskolene» 

- En del skolekart trenger oppdatering.  

- Kartutvalget har dette som en del av sin kartplan. 

- En del av skolekartene er interessante både til stolpejakt og som 

sprintkart. 

Vedtak: B&OI Orientering oppdaterer skolekartverket og nettstedet 

«Orientering i Bodøskolen» innafor ei kostnadsramme på kr 25 000 dekket over 

kartfondet. Enstemmig vedtatt av styret.  

Morten følger dette videre opp med kartutvalget. 

Sak 5. Skoleorientering i nytt perspektiv? 

Se videre satsning på skoleorientering i sammenheng med stolpejakt? 

Vår rekrutteringssatsning rettes i år mot fart med kart og verdens o-dag. 

Sak 6. Stolpejakt i Bodø?  

 Dette vil styret drøfte videre når nettstedet www.stolpejakten.no er 

reåpnet. Det vurderes som sentralt at o-gruppa får styringen på dette 

lavterskel-tilbudet før andre måtte melde seg. Økonomisk så har mange fått 

tilskudd til dette fra sentrale stiftelser mm. 

Eventuelt 

Nytt styremøte torsdag 26. april 1930 hos Leif Magne (som vil være bortreist 

fom 11.4. tom 22.4.) 

 

(Referat fra styremøte 05042018) 

 

 

http://www.stolpejakten.no/

