
 B&OI orientering 

Referat fra styremøte onsdag 22082018 kl 1930 - Høgliflata 1  

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

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

Sak 11. Godkjenning og gjennomgang av referatet fra styremøte 05.04. samt 

div nye informasjonsaker: 

- Kort referat fra grunneierkontakt 

- Løpsavvikling vårhalvår – deltakerantall bra , færre på Fart med kart  

- Løpsdeltakelse eksternt 

o Jukola (vellykket opplegg, flere lag i 2019?, KK sendes ind.regn) 

o O-festivalen (flott prestasjon av Edvin Berg i H80) 

o O-ringen Sverige (hyggelig og lærerikt) 

o Veteran VM Danmark (bra, flere klarte A-finaleplass) 

o Hovedløpet/O landsleiren (Øyvind oppnådde premieplass) 

o NNM Storsteinnes (flere medaljer på laget) 

o NM Vegårshei ( i september) 

- Tur-O-salg (få via digital løsning, uklart totalsalg) 

- Kartarbeid / oppdatering av skolekart /hjemmeside (godt jobbet av 

prosjektgruppe) 

- Janne N/T Olsen har fått en nøkkel til bua i Hammarlia (lme) 

- WOD-dagen og aktivitetsrapportering innen 1.nov (bra opplegg som 

ble positivt mottatt av deltakende klasser, bør legges til april?) 

- Barnas idrettsdag 3.-4-nov. i Nordandshallen (følges opp av 

ungdommer og IU/Rekr.utv. som i 2018 (Kaja, Trygve, Håvard S., 

Øyvind, Torkel mfl.) 

- Tildelt vintertreningstid ved Mørkvedmarka skole på tirsdager 19-20 

- Barn og orientering/Utviklingsplan/Rettigheter og bestemmelser (er 

lagt ut på klubbens hjemmeside) 

- Infohefte om kartnorm mottatt, Morten S videreformidler den til 

Arild, vedlagt Veivalg 

- Dugnad Hammarlia, Per D., Bamse og Geir M bes kalles inn til ny 

dugnad slik at vi får den ferdigmalt før vinteren, tak fikset) 

- Invitasjon til workshop om tur- og mosjon i Norsk orientering 

(videreformidles til Marit Bjørnevik) 

- Kompetansehelg orientering 16.-18.11. Gardermoen /deltaker(e) (be? 



Sak 11. Økonomi-regnskapsstaus (KK) 

Kartstøtten mottatt, Katrine vil bruke fk helg til ajourarbeid og deretter 

sende ut en oversikt til styret. Egenandel Jukola og o-landsleri kr 1500, 

ellers kr 1000. Vedtatt stas kr 1,50 per kom og kr 0,25 per passasjer 

beholdes i 2018. 

Mva-kompensasjon for Straumøyakartet (ikke avsluttet etter NM). Tas 

opp med Kenneth/Håvard. 

Fremme forslag om endring av km-satser og egenandel som årsmøtesak, 

der en unngår binding til Statens satser. 

 

Sak 12. Info til medlemmene 

Vår bruk av FB og FB grupper, og oppdatering via hjemmesida slik at vi 

sikrer at alle medlemmer får del i infoen som må deles. Flere bør læres 

opp til å legge ut info på klubbens hjemmeside. Lme kontaker Akn om 

dette. Messanger brukes også av grupper. 

 

Sak 13.  Plan for idrett og friluftsliv 2019-2022 i Bodø kommune 

Få merknader til forslag til klubbens høringsuttalelse og styret er enig i 

innholdet. Høringsuttalelse som klubben sender inn, vedlegges referatet. 

(Kopi sendes også til undervisningssjefens kontor.) 

Sak 14. Stolpejakten – pilot vår 2019 

Forslag til arbeidsgruppe: Marit Wenseth Kure, Åge Mohus og Arild 

Hegreberg (kart) og Torkel/Per/Jan eller annen fra turO-utvalget. 

Klubben satser på et bynært vårtilbud som pilot i 2019. Se 

www.stolpejakten.no  hvor det er oversikt over kart og steder med 

stolpejakt. Vi ønsker å tilby dette i kombinasjon med markedsføring og 

synliggjøring. Til alle postkasser.   

Registeringskostnad kr 25000 + mva, første år, pluss matriellutgifter. Får 

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

Arbeidsgruppen og styret utarbeider søknader til aktuelle kilder/stiftelser 

om midler til etablering av dette lavterskeltilbudet i Bodø.  

Det er 7.8. søkt om kr 30000 i aktivitetsstøtte fra Bodø idrettsråd. 

http://www.stolpejakten.no/


 

Sak 15.  KM -helga 31.8.-2.9. i Sulis 

Deltakelsesmobilisering og felles overnatting/sosialt mm. SMS sendes til 

medlemmer i SISO, Olderskog, Meløy og Valnesfjord. Reklamering på 

egen hjemmeside, og vi bør få inn et notat til Saltenposten om KM-helg. 

 

Sak 16. Måldokument for klubben? 

Vi trenger en felles diskusjon og et styrende dokument som styret og 

medlemmene har et eierforhold til og som omfatter en 4 årsperiode 

framover. Det er nødvendig å få alle medlemmer med på en slik drøfting. 

I 2019 skal også VM arrangeres i Norge , 12.-17.august i Sarpsborg-

Østfold og det kan by på mange opplevelser. Likeså skal HL og O-

landsleieren arrangeres i Nord Østerdal uka før, i et flott, åpent terreng 

som vi er vant til. I tillegg kommer Jukola, O-festivalen, KM, NNM, NM 

mm og ikke minst egne løp og tur-O og Stolpejakt og rekrutterings- og 

kartarbeid mm. Skolesatsingen trengs også å diskuteres. 

Resultatmål trengs også. 

Det kan også være nødvendig å se på organisasjonsstrukturen?.  

Styret må starte drøftingene av dette og planlegger et medlemsmøte i 

månedskiftet okt/nov, slik at måldokument mm kan bearbeides og legges 

fram for årsmøtet i slutten av januar. Styret tar opp dette, og status for 

andre formelle dokument i neste styremøte. 

Sak 17. Terminlisterundskriv 2019-2022 

Det er flere ledige hovedarrangement som klubben kan søke på, vi i 

styret og kretsen bør drøfte dette og event legge fram et forslag på 

medlemsmøte/årsmøte. Terminlisterundskrivet er mottatt og dersom 

klubben skal søke om større arrangement i 2021/2022 som må det ha 

større fra medlemmene. Kan for eksempel Veteran NM være aktuelt?                                     

Referent: lme 

 

(B&OI orientering/Referat fra styremøte 22082018)  


