
B&OI orientering  

Referat fra styremøte torsdag 1306019  

Til stede: Janne N., Håvard S. , Morten S og Leif Magne 

Carl B Bjørseth møtte kl 2030, IRU hadde sendt styret en statusoppdatering 

Sak 19 Godkjenning og gjennomgang av referatet fra styremøte 14.03.,  samt 

div nye informasjonsaker: 

- B&OIs 125 årsjubileum, venter på B&OIref06052019 fra Geir M 

- Stolpejakten 2019 status; over 800 «jegere» og 15050 besøk 

registrert, god markedsføring i AN avisa 7.juni. Mye brukt av 

skoler/elever. Enkeltstolper forsvinner, stolpe 23 er erstattet  

- Klubblisens av Livelux er kjøpt inn for kr 2320 som dekkes av IRU. Gir 

alle klubbens medlemmer tilgang til sporing fra treninger og nærløp. 

- Salg av klubbdrakter/løpstøy/luer/pannebånd har vært bra (Janne 

følger opp, og sjekker med Katrine om betaling er i rute) 

- Klubbens markedsføring; innstikk AN 2.5. for alle abonnenter mellom 

Valle og Festvåg, noen har likevel ikke mottatt det. Noen flere 

kopieres for opplegg den 29.6. Også FMK vil bli delt ut på skoler som 

får besøk av prosjektleder for Orientering i skoler 18.-19.6. 

- Klubben håper på ny mediadekning tilknyttet Teltjakten 29.6. 

- Mottatt aktivitetsstøtte fra NOF på kr 12000 

- WOD-opplegget 15.-16.mai gikk greit, en løype og diplom til alle synes 

å være ok opplegg. Til sammen 270 elever deltok fra Åaspåsen, Rønvik 

og Østbyen skolers 6. og 7.klasser. Info brev gjorde at elevene var 

godt forberedt før de møtte. Mange gode medhjelpere stilte opp.  

- Samordnet rapportering gj.frt, inkl. søkn. om momskompensasjon er 

sendt. 

- Klubbinfoen er oppdatert i Enhets- og Frivillighetsregisteret. 

- Henvendelse fra Mo OK om at KM ønskes flyttet til helga 6.-8.9. noe 

styret støtter, ettersom de fleste ungdommer vil være opptatt med 

Barens Games helga før. Det gis tilbakemelding til Mo OK/ NOOK. 

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

Vi går igjennom revisorrapporten og sikrer at medlemmene blir informert   

jf vedtak på årsmøtet. Saken ble ikke behandlet siden kasserer ikke var til 

stede. 



Status medlemskontigent innbetaling for 2019. Er medlemsinfoen, inkl 

reiseregningskjemaet, på vår hjemmeside godt nok oppdatert/opplyst. 

Hva med VIPS info -klubbens VIPPS nr 24426 - til utsalgssteder for Tur-O 

og potensielle nye medlemmer. Ber om at AKN sjekker at dette er på 

plass i klubbens hjemmeside. 

Sak 20 Oppgradering av skolekart (Morten S) 

Det arbeides med å lage en best mulig prosjektplan om «Drift og videre 

utvikling av skolekart i Bodø kommune» som grunnlag for å søke 

Gjensidige stiftelsen om midler. Formøte avholdt 24.04. med område-

leder for nord, Trine Vekseth, og tilbakemelding mottatt. Søknadsskjema 

åpnes 1.juni, og med søknadsfrist 15.sept. Også møte med Christian 

Malmquist som har høy kompetanse fra kartverksarbeid. Nye skolekart i 

henh. til NOFs standard for skolekart, og bruk av FBK-data. Morten 

jobber videre med søknaden og sikrer at den blir sendt før fristen. Godt 

jobbet! 

Sak 21 Videre samarbeid klubb/skole-kurstilbud mm 

NOFs prosjektansvarlig for «Orientering i skolen», Henning Bratland 

Carlsen kommer 18./19.6. til Saltstraumen og Skaug skole. Jf. sak 

15/2019. Lars Petter og en annen (Leif Magne) vil delta fra klubben. 

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

avtale med Berg geomatic for å sikre innholdskvalitet og kobling til NOFs 

«Orientering i skolen». Vi håper å ha dette nettstedet oppdatert i nær 

framtid. Bamse og styreleder har hatt møter med Håvard Berg om dette, 

og basert på Bamses grunnlagsdokument, vil oppdatering bli foretatt.   

Klubben har mottatt henvendelse fra Kjærringøy og Alstad som vil ha 

hjelp fra klubben til å kjøre lokale o-opplegg. Hvem kan bidra til høsten? 

FMK opplegget er viktig for klubbens framtid, og ansvarlige gjør en flott 

jobb. Vært opp i 12 deltakere. IRU vil sørge for evaluering/oppfølging. 

Sak 22  Sesongen så langt – oppdatering og status fra utvalg/grupper 

Alle utvalgsledere hadde fått invitasjon til å komme med tilbakemelding 

og delta under denne oppsummeringen og statusgjennomgangen. IRU 

hadde sendt skriftlig, der spesielt HL/O-landsleieren må følges opp. Leif 

Magne tar kontakt med Kenneth V som påtok seg å være kretsens 

reiseleder. Her er det, ut fra tilbakemelding behov for snarlig avklaring; 



påmelding og få oversikt over hvem som skal reise fra kretsen. Mulig at 

foreldre må spørres som reiseledere?  

Bua i Hammerlia trenger litt mer maling, og Bamse informerte om at han 

har EKT-brikker til salgs. 

Sak 23 Arrangør av Teltjakten 2019 på Veien mot VM i orientering  

Vi har sagt ja til å være medarrangør av dette opplegget som Norsk 

Friluftsliv kjører årlig. Det er sendt ut info til styret og noen utvalgsledere, 

og vi besluttet at vi kjører et opplegg i Bodø, lørdag 29.6. kl 14-1700, med 

telt-trekking kl 1630. Det er meldt seg noen frivillige, men kanskje er det 

flere medlemmer som kan være til stede? Det legges en kort o-løype på 1 

km, og så reklamerer vi for tur-O, Stolpejakt og vårt FMK-opplegg. Salg av 

tur-O konvolutter til spesialpris kr 200 denne dagen. Andre FMK-

aktiviteter eller labyrint? Arrangementet skal være tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Klubben får 5000 kr for å gjennomføre vårt lokale 

arrangement, og klubbens medlemmer bes følge med på FB siden til 

Norsk Friluftsliv om «Teltjakten Salten». Noe tilrigging fra ca kl 12 denne 

dagen for de som kan bidra. Hittil; Morten, Geir M., Regula, Leif Magne, 

Per?  Flott hvis styreleder kan få flere frivillige, ungdommer eller eldre. 

Sak 24 Event. 

 Elin Høgstrand tilbyr å bidra med arbeid tilbake til klubben. 

Kan være behov for info til løpeleggere om bruk av klubbens kart-

database? 

Trenger du ny EKT-brikke, så ta kontakt med Bamse. 

 

(B&OI orientering/Referat fra styremøte 13062019)  


