
B&OI orientering 

REFERAT.  Styremøte 26042018 kl 1930 - Høgliflata 1  

Innkalte: Janne N., Marit J., Katrine K.,  Asgeir J., Håvard S. og Morten S. 

Til stede:  Leif Magne E, Marit J, Håvard S, Katrine K, Morten S.  

Sak 7. Godkjenning og gjennomgang av referatet fra styremøte 05.04. samt 

div nye informasjonsaker: 

- Kort referat fra møte 9.4. med Katrine, Frode og Torkel 

- Klubben er oppdatert i forhold til Enhetsregisteret, bank, 

mail/epost, Eventor, hjemmeside.   

- Katrine og Leif Magne har tilgang til KlubbAdmin.  Alle i styret bør 
oppdatere sin informasjon i forhold til MinIdrett. 

- Hvem har nøkler til Bua i Hammarlia? (Fra Lagsboka) 

Carl B. Bjørseth, materialforvalter (755 61824) 

Per Dalhaug (92 42 65 83) 

Anders Kure (99 51 87 42) 

Torkel Irgens, leder B&OI (90 83 17 39) 

Arild Hegreberg (91 81 64 78) 

Elisabet Kongsbakk (90 61 17 87, Rønvik) 

Morten Selnes (90 10 23 26) 

Leif Magne Eggestad (91320665) 

Marit Johnsen (95886291) 

Anita Eriksen/Lars Reitan (93 48 09 58, Rønvik 

Katrine K (99294063) har også nøkkel 

- Janne N/T Olsen må få nøkkel, likeså TurO (Marit B ønsker at Per R får 

egen nøkkel.   Leif Magne følger opp;  Anita Eriksen / Lars Reitan leverer 

sin nøkkel til Janne N /T Olsen.  Torkel leverer sin nøkkel til Per R (TurO)   

- Henv. fra Behrouz Bashiri (97978855) Åpen møteplass Bratten  

aktivitetspark om kart m/poster og instr.matriell til bruk opplæring.  

Styret anbefaler at B Bashiri bruker kart med faste stolper (Bodøsjøen, 

Rensåsen mv).  Leif Magne sender en lenke til »Orientering i 

Bodøskolen» og informasjon om orientering fra NOF.  Dersom de ønsker 

ytterligere bistand, bes de om å ta kontakt.     

- Rapporten til NIF før 30.4. (lme)  

- Bodøsjøen skole ønsker kart over nærområder Hunstadlia/Grønnåsen.   

Styret anbefaler at samme informasjon (som foran) sendes til Bodøsjøen 

skole.   



- Mottatt støtte fra NOOK (21000) /NIK (16896 for Barents) (KK) 

- Mottatt aktivtetstilsagn 2018 (2000 til WOD+2000 til rek-arbeid), må 

rapporteres inn bruken innen 1.11. (lme).  Styret tar dette til orientering.   

- Info.utvalg ønsker å kjøpe inn en ny PC (Jf e-post 23.04. fra AKN).  
Invitasjon til Tur- og treningskompiskurs 23.-24.5. fra Nordland idrettskrets.  

Dette arrangementet er samtidig med WOD.  Styret anbefaler at 

invitasjonen legges ut på hjemmesida slik at interesserte kan melde seg 

på.  Kurset er gratis.  (Lme videresender info til AKN)  

 

Sak 8. Økonomi – budsjett/regnskap (KK) 

Vedtatt budsjett er vedlagt. Formalismen i forhold til bank og 

enhetsregister skal nå være på plass og Katrine informerer om event. 

forhold som bør tas opp. Egen økonomi-e-post:  

Okonomi.bodo.o.gr@gmail.com 

Det foreslås at det tas ut regnskapsrapport per 31.5., 31.8. og 31.10. og 

som tas opp til drøfting.  

- Styret anbefaler at det tas ut regnskapsrapporter pr 31.5., 31.8. og 

31.10. 

- Styret er enig i at det kjøpes inn ny PC + nødvendig utstyr som foreslått 

fra informasjonsutvalget.  Kostnader til dette innkjøpet dekkes av 

Styrets budsjettavd.  

 

Sak 9. Stolpejakten 

Nettsiden er nå oppe, se www.stolpejakten.no  Der framgår det hva 

kostnadene med etablering av et slikt tilbud er, og det vil bli gitt 

nærmere informasjon i møtet.  

Det vises også til e-post, med vedlegg som ble videresendt til styrets 

medlemmer med vara, fra Arnfinn.Pedersen@Stolpejakten.no. 

Registreringskostnaden kr 25000 + mva, første år, pluss matriellutgifter. 

Får dekket kr 25000 fra Sparebankstiftelsen. 2.år kr 15000+ mva ? 

Det foreslås at styret oppretter en egen hurtigarbeidende arbeidsgruppe 

som utarbeider søknader til aktuelle kilder/stiftelser om midler til 

etablering av dette lavterskeltilbudet i Bodø.  Styret er enig i forslaget.  

mailto:Okonomi.bodo.o.gr@gmail.com
http://www.stolpejakten.no/
mailto:Arnfinn.Pedersen@Stolpejakten.no


Det tas sikte på å være operative i forhold til Stolpejakten våren 2019.  

Kartutvalget bes anbefale et egnet område;  sprintkast som kan 

produseres i et A3-format. (Lme konf. med Åge som er tillagt 

«Stolpejaktansvar» i NOOK. Mottatt info fra Stolpejakten.no kan legges 

ut som medlemsinfo på o-gruppas FB. Er det (yngre) medlemmer av o-

gruppa som kan tenke seg å bidra slik at vi har styringen med opplegg i 

Bodø?)  

 

Sak 10.  WOD 23.5. opplegg og medhjelpere 

Arrangementet vil finne sted i Rensåsparken den 23 mai (onsdag) mellom 

kl 11-15.  Alle skoler er tilskrevet og invitert. Positiv tilbakemelding  fra 

Rønvik skole (7.-trinn).  

Torkel har lovd å lage et lite notat om mulig opplegg i løpet av helga og 

så samsnakkes vi på tirsdagsløpet den 1.5. Elisabeth, Bamse og Leif 

Magne stiller som medhjelpere.  

Styret ser WOD som en viktig arena for å markere O-idretten og for å 

rekruttere.   Styret oppfordrer alle som kan til å bidra til 

gjennomføringen av WOD.  

 

Sak 11.   Event.                                      

Gjennomgang av MTR-Utstyret. Dette benyttes av mange, og «feil» kan 

oppstå.  Styret bør gjennomgå MTR, Bukker mv for å kvalitetssikre at 

dette fungerer.   

 

Referent  

Morten 


