B&OI orientering
Referat fra styremøte, mandag 9.september 2019
Til stede: Marianne P, Janne N, Marit J, Katrine K, Håvard S og Leif Magne
Morten hadde meldt fravær
Sak 25 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 13.06., samt div info.saker
- Referatet fra 13.06. ble godkjent
- Skolebesøk den 18.6. ved Skaug og 19.6. ved Saltstraumen, NOFs prosjektansvarlig
Henning Bratland Carlsen deltok, samt Leif Magne og Lars Petter. Klubben mottok
instruksjonsmateriell fra NOF og fikk info om skolenettsiden. Vellykket opplegg.
- Teltjakten 29.06. rapport; greit opplegg, der nærmere 80 møtte og deltok i teltjaktopplegget
til i Rensåsparken, klubben får kr 5000 i støtte fra NOF. Gjenbruk av WOD-løyper/kart
- Hunstad ungdomsskole ønsker samarbeid om orienteringsopplegg 18.9. (Leif Magne)
Alstad har tilsvarende ønske. Hvem kan bidra på Alstad?
- Rapporter til Bodø idrettsråd og Bodø kommune, tilknyttet Stolpejakten, er sendt. Støtte på
kr 25000 fra Bodø kommune vil bli overført i nær framtid. Katrine sjekker i regnskapet for
2018 om støtten fra Bodø idrettsråd på kr 30000 ble mottatt i 2018, hvis ikke sender så
etterlyser vi beløpet.
- Sesongen så langt; veldig bra deltakelse på lokale løp i høst, mye ros til FMK, men få
deltakere fra klubben på KM, NNM og andre nasjonale løp. Hva med NM på Verdal og Oidol deltakere?
- Klubbens løp har blitt gjennomført etter planen, samt flere ekstra «sommerløp». Bra!
- Tur-O status salg/oppslutning? Katrine kan bistå med fakturering, epost sendt til turOleder
- MTR-servicebehov; enheter sendes inn for sjekk-noen bør skrotes/innkjøp av nye skrivere
- Tur-O avslutningen 1.11. (Stolpejaktpremier nå utdeles senere pga at den varer til 1.11.?,
konf. mad Marit W K og Åge om hvordan det kan gjøres)
-Mulig samarbeid med Troms OK om Jukola i 2020? (Må avklares og følges opp)
- Viktig å prioritere felles klubbtur i 2020:
Sak 3 Revidert regnskap 2018, medlems- og regnskapsstatus 2019 (KK)
Revisorrapporten referert, manglet noe anvisninger fra leder på fakturaer. Regnskapet ok og
rapporten kan legges ut på klubbens hjemmeside slik at medlemmene blir informert, jf
vedtak på årsmøte. Regnskapsføring skal være ajour, noen tilskudd mangler. I flg Katrine
har klubben 140 medlemmer, men noen har ikke betalt så ny purring må sendes ut til noen.
Sak 26 Søknaden til Gjensidigestiftelsen til prosjekt «Drift og videre utvikling av skolekart i
Bodø kommune» (MS)
Ingen nye kommentarer til prosjektplanen som Morten har hatt hovedansvaret for, sammen
med Bamse mfl.
Vedtak:
Klubben sender inn prosjektplanen som søknad innen fristen 15.9.
Sak 27 Stolpejakten (LME)
God oppslutning hitill i år. Leder har valgt å søke Bodø idrettsråd om støtte til å
gjennomføre dette lavtekskeltilbdet også i 2019. Per dags dato er det registrert nærmere
1600 deltakere på den digitale plattformen, og klubben har i tillegg mottatt kontrollskjema
via vanlig post. Tilbudet vil vare til 1.11. Trekking av premie til de som har besøkt alle
stolpene (over 150) må nok gjennomføres etter årets tur-O avslutning (?) Vi har også noen
kartbrosjyrer som nå kan fordeles. Forslag om at medlemmer får restopplag til
postkasseutdeling/skoler. De tas med på neste tirsdagsløp. Bør forsøke å få nu
pressedekning, kontakt Bodø Nu, samt markedsfør Stolpeløpet 22.10.

Sak 28 Barnas idrettsdag 9.-10.11.2019
Klubben har fått henvendelse om deltakelse, vi har gitt tilbakemelding om at vi deltar.
Ungdommene i klubben står for opplegget, sammen med IR-utvalget, som i 2018.
Håvard S tar et hovedansvar for dette, sammen med Kaja, Johanne, Jesper, Erlend, Øyvind,
Jakob og Erland. Opplegg som tidligere år. Det forventes samme antall barn som i 2018.
Sak 29 Sesongavslutning og innendørs o-løp på Nord Universitet (MJ)
Vi satser på tirsdag 19.11., og Marit J sjekke dette med unv. I år foreslås det at vi kjøper
pizza, i stedet for indisk, og at vi får til en kort bildekavalkade ved Kenneth Viken fra
sesongen 2019. Tverlandet inviteres med. Det vil også bli gitt info om vintertrening og
vinter-o-cup. Jacob K Skogan spørres om han kan legge løypene i år (Katrine følge opp)
Sak 30 Event.
- Bør ha et felles styremøte med IR-utvalget i god tid før sesongavslutningen (Steve/lme)
- Løp/opplegg/aktiviteter vi kan søke om VO midler til i 2019? (styret mm)
- Salg av klubb- og løpstøy har fungert flott i år, godt salg og ok rutine (Janne)
- Kan det lages noe ekstra sosialt i forb. med årets Saltendilt? (Lapskaus/kake, Janne kan
bistå via Bodø vgs, info til Lars R som er løpsleder)
- Hyggelige turer til NNM og KM, viktig med felles turopplegg
- FMK har vært bra, noen nye medlemmer, og kanskje det viktigstearbeidet vi gjør
- Kompetansehelga 9.-10-november på Gardemoen. Hvem kan tenke seg å dra?
(Program og påmelding i Eventor) Styret beslutter hvem hvis mange er interessert.
(Referat fra styremøte 09092019)

