
B&OI orientering  

Referat fra styremøte 14032019  

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

Sak 11 Godkjenning og gjennomgang av referatet fra styremøte 21.02.  samt 

div nye informasjonsaker: 

- På årsmøtet i Bodø Idrettsråd stiller Morten S og Leif M på årsmøtet i 

B&OI Allianse; det er beklagelig at begge årsmøtene er lagt til 19.3. 

- Tilbakemelding fra IR-utvalgsmøte 20.2. mottatt, de jobber med 

utvalgsoppgaver 

- Svar på tilskuddssøknader; venter på svar på Nfk 

- B&OIs 125 årsjubileum; forventer å få mer info den 19.3. 

- Status Stolpejakt 2019, avtale inngått, gr.eiere spørres. Ut til påske. 

- Barents Summer Games 2019 – prelimenary invitation; Murmansk 

30.8.-1.9., for aldersgruppen 15-22år. Interesserte deltakere melder 

sin interesse innen 29.mars til eli.blomseth@live.no Info på NOOK/FB 

- Strategi 2020  - nye steg i 2019, for NOF, jf vedlegg, om bla mål å få 

flere medlemmer i NOF 

- Klubbmøtet flyttes til uke 15, onsdag 10.april, pga forventet klubbtøy-

mottak. Presentasjon av opplegg, sesongplaner og terminsliste mm. 

KK sjekker ut at vi kan benytte kantina/lokale på Bodin vgs 

- Kurs i styrearbeid tilbys 3.april, info sendt alle i styret 

Sak 3  Revidert regnskap for 218 og medlemskontigent for 2019(kk) 

Kasserer hadde ikke fått tilbake regnskapet fra revisor, så revisor--

rapporten og info til medlemmene må utsettes, jf vedtak på årsmøtet. 

Oppfordring til betaling av medlemskontigent for 2019 skal gjøres via 

KlubbAdmin/Min idrett og ved påminning på klubbens hjemmeside (KK) 

KK vil sørge for at medlemsinfoen på vår hjemmeside blir oppdatert,  

likeså reiseregningskjemaet og nødv. VIPS info til utsalgssteder for Tur-O.  

(Kontakter Frode, Marit B  og Arne Kristian) 

Sak 12 Avtaler knyttet til «Aktivitetsutvikling NOOK 2019» 

Utlysning av «Aktivitetsavtaler NOOK 2019» er blitt lagt ut på kretsens og 

klubbens hjemmeside. Det har meldt seg 2 interessenter på Helgeland, 

og en i Salten. Klubben vil oppfordre andre i Salten til å melde seg. 

mailto:eli.blomseth@live.no


 

Sak 13 Søknad om tilskudd fra Norges Orienteringsforbund i 2019 

Det vises til informasjon på 

http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/ 

og fristen for å søke var 15.3. og  klubben har søkt via det elektroniske 

skjemaet, jf styresak 7, på klubbtiltak innenfor WOD, Grønne turer og 

FIM FRAM-dag. Søknad om midler til kurs/kompetanse kan gjøres via 

andre kilder/VO-midler. 

Sak 14 Klubbtilbud Veivalg 

Magasinet Veivalg skal bidra til å skape entusiasme for sporten vår, og 

det er nå opprettet et klubbtilbud, hvor det er mulighet til å tilby Veivalg 

til en god pris for nye medlemmer, samtidig som klubben får litt ekstra 

inntjening. Styret vedtok å ikke prioritere arbeidet med dette, men 

oppfordrer alle medlemmer til å vurdere VEIVALG og abonnement. 

Link til VEIVALG legges ut på klubbens hjemmeside (info til Arne Kristian) 

Sak 15  Samarbeid klubb/skole-kurstilbud mm 

NOF har egen prosjektansvarlig for «Orientering i skolen», og tilbyr egnet 

materiell og god veiledning på nett for orienteringsopplæring i skolen. Jf 

www.o-skolen.no som er NOFs nettside for skolen og de kan bistå 

klubben med gjennomføring og oppfølging av rekrutteringstiltak rettet 

mot skolen og tilbyr Kurs- og undervisningstilbud til grunnskolens 1-

7.trinn og har laget en invitasjon som skal sendes lokale skole,  jf vedlegg. 

Vedtak: 

Styreleder vil kontakte Kenneth V, og i samarbeid med Tverrlandet IL, 

sende dette ut til alle aktuelle Bodø-skoler. Dette kan kobles til vårt 

skolekartprosjekt og nettsted Orientering i Bodø-skolene. 

Når det gjelder vårt nettsted Orientering i Bodø-skolene, så vil vi 

kontakte Håvard B og inngå en avtale og å sikre innholds kvaliteten og 

kobling til NOFs «Orientering i skolen». CBB har laget et kravspesifikasjon 

som kan nyttes, og gis fullmakt til å avtale dette arbeidet med 

oppgardering av nettstedet med Håvard B. Kostnader dekkes innenfor 

bevilget beløp i 2018 tilknyttet skolekartarbeid.  

http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
http://www.o-skolen.no/


Vi må mobilisere egne krefter, til å foreta synfaring av skolekartene slik at 

de revidert i løpet av viss tid. Det kan være aktuelt å tilby dette som en 

mulig sommerjobb til ungdomsmedlemmer. Klubben har kompetanse til 

rentegning. (Bør det være et eget møte med aktuelle og kartkomiteen?). 

Trengs det mye opplæring for å klare dette? (Spørre ungdommene.) 

Morten S får oversendt info mottatt, og vil jobbe videre med å utforme 

søknad om midler fra Gjensidigstiftelsen.  

Sak 16 Felles markedsføringsfolder for Tur-O og orienteringsaktiviteter i 2019 

Målet er å få den sendt ut like etter påske, under mottoet BLI ENDA 

SPREKERE med tur-o og orienteringsaktiviteter som gir glede for alle  

For å få det til, er vi avhengig at ferdige sesongplaner, noe utvalg er     

utfordret på å få ferdig til 15.3. Har fått fra tur-O, vet at ITU er godt i 

gang og så trenger vi å få noen til å hjelpe oss med lay-out på en brettet 

A3-folder. Grafisk avdeling på Bodø industri spørres om bistand.  

Bodø industri har gitt klubben pris på trykking har vi fått, også kostander 

knyttet til masseutsendelse.  

Styret ønsker at dette sendes ut til husstander fra Valle og vestover, slik 

at vi ikke kommer i konflikt med Tverlandet og Saltstraumen tilh. TIL. 

Det vil bli jobbet videre med mediastrategi, også for Stolpejaktaslippet til 

påske.  

Viktig at klubben får ut info om våre aktiviteter via «Hva skjer sider», via 

direkte info til aktuelle og i form av FB-grupper som muliggjør invitasjon. 

Sak 17 Rapportering til Norges idrettsforbund inkl søknad om vare- og 

tjenestemomskomp. 

Frist for dette 30.april, portalen møtes 1.4. Styreleder vil i samarbeid 

med kasserer, gjør dette før påske. Nødvendige vedlegg må samles. (lme) 

 Sak 17 Event. 

- Mulighet til å søke om et hovedarrangement i 2022 tas opp på 

medlemsmøtet, kanskje Veteranmesterskapet kan være aktuelt? 

- Event kort styremøte før klubbkvelden 10.4. for å fordele oppg? 

(B&OI orientering/Referat fra styremøte 14032019)  


