
B&OI orientering 

 

Referat fra styremøte, onsdag 4.desember i Høgliflata 1 

Til stede: Marianne P, Morten S og Leif Magne 

Torkel Irgens møtte, på vegne av Tur-O, under sak 33 og 34. 

  

Sak 31 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 9.09., samt div info.saker 

- Referatet fra styremøte 9.09. godkjent, noe må status sjekkes på 

- Rapport fra Barnas idrettsdag; klubbens opplegg synes å fungere ok (Eller er det noe 

som vi bør passe på til neste gang, Håvard?) 

- Viktig informasjon til alle idrettslag – nytt regelverk fra 1.1.2020; CBB har påtatt seg å 

se på dette, endringene kan vedtas av styret, men årsmøtet gjøres kjent med det (vedlegg 

sendt ut med innkalling) 

- Status søknaden som ble sendt til Gjensidigestiftelsen? Klubben forventer svar 20.12.  

- Innvilget støtte på kr 25000 fra Bodø idrettsråd, til Stolpejakt 2020 

- Søkt Bodø kommune om kr 30000 i aktivitetsstøtte for Stolpejakt 2020; muntlig positiv 

tilbakemelding fra saksbehandler, endelig svar i 2020 

- Tur-O deltakerarkiv1972-2019, samt aldersfordeling, mottatt fra Per Henrik Neeraas som 

gjennom mange har driftet datasystemet som har ivaretatt deltateroversikt. 

- Innspill/forslag fra Jan Gaute Buvik om O-aktivitet under Skogvokterdagen, må følges 

opp på Kretstinget når terminlisten for 2020 legges. 

- Rapporter til NOOK innen 10.12. (Pågår, lme) 

- Referat fra møte 14.11. i Tur-O-utvalget (vedlagt innkallingen, lavere inntekt enn i 

budsjett for 2019) 

- Møte om Bodø som Europeisk kulturhovedstad, torsdag 12.12.; her deltar Morten og 

Leif Magne 

- Nyredigert webside om Orientering i Bodø-skolene, se på klubbens hjemmeside 

- B&OIs 125 års jubileum 14.des.2019, ca 100 påmeldte, flest far turngruppa, info gitt 

- Henv. til NOF med spørsmål om kretsledersak 7.1.1.1 Endring av konkurranseregel 7.1.3 

om premiering i NM (fellesbrev fra o-klubber, når svar foreligger sendes det til styret) 

- Lenke til innleggene på Kompetansedagene er lagt ut på klubbens hjemmeside. 

- Rapport til NOF om bruken av Aktivitetsmidler i 2019 er sendt inn, midlene mottatt(?)  

 

Sak 32 Medlems- og regnskapsstatus pr 1.12.  

 Kasserer hadde sendt inn tilbakemelding via sms på medlems-og regnskapstatusen for 2019. 

 Gj.gang av KlubbAdmin viser 151 medlemmer, noen har ikke betalt og vil får ny purring. 

Regnskapet er ikke helt ajourført, men det er kommet inn forventet støtte, også tilknyttet til 

knyttet Stolpejakten og tektjakt mm Noe over 60000 er betalt inn på tur-O, og purring 

sendes ut på ikke innbetalte fakturaer som er sendt ut. 

Leder har avtalt eget økonomimøte med kasserer. 

 

Sak 33 Invitasjon fra NOF til å være pilot i 2020 for Tur-Orientering og Stolpejakten 

Viser til invitasjonen fra NOF, som tur-O utvalget også har fått. Marit og Torkel har drøftet 

dette, og de er positivt innstilt til å delta i pilotprosjektet. 2020. Som det framgår av 

Invitasjonen, så vil det kunne medføre en noe ekstraarbeid for klubben, samt at betingelsene 

for å delta innebærer en ny fordeling av inntekter på salg av digitale kart (både Tur-O og 

Stolpejakt) under piloteringsdelen. Men klubben vil fortsatt selge tur-O konvolutter som før, 

og tilby Stolpejakten som i år. På sikt kan Tur-O og Stolpejakten vil bli sammenslått. 

 For klubben er det viktig at vi sikrer de inntekter vi har på Tur-O, samt prøver ut 

            betalingsviljen til Stolpejaktdeltakerne.  

 Vedtak:  

Klubben vil delta i pilotprosjektet, og klubbens kontaktperson er Torkel Irgens 



  

 

Sak 34  Overtakelse av kartgrunnlag og Tur-O opplegg, fra o-gruppa på Fauske 

 På Fauske har det vært et tur-O tilbud, med 40 poster, i perioden 15.juni til ca 20.sept. 

Geir Svarholt, som i dag er leder av tur-O gruppa i Fauske IL, har via epost og i møte 27.11.,  

foreslått at B&OI overtar kartbasen (rettighetene til o-kartene) de har, samt at de ønsker å bli 

ett tur-O utvalg, under B&OI. Geir har fortsatt lyst til å jobbe med Tur-O, spesielt slik at 

skolene beholder et tilbud som kan benyttes. De har solgt tur-O for 120 + 20 for klippekort. 

  

Kan vi i B&OI bidra med å lage et opplegg med faste Tur-O poster ved Finneid skole (1-7), 

og på Vestmyra, samt bidra til at det beholdes et Turorienteringstilbud på Fauske? 

Turorienteringen på Fauske kan inngå i Tur-O konvoluttene som selges i Bodø, samt at det 

også selges på Fauske. Dette må drøftes i Tur-O utvalget. 

Vedtak: 

Det lages en samarbeidsavtale som legges fram for årsmøtet, samt at det foreslås opprettet 

en egen komite Tur-O Fauske som bemannes av folk bosatt på Fauske. B&OI vil bidra med 

Faste Tur-O poster ved de to grunnskolene, samt legge Tur-O kartet til Fauske som ekstra 

kart i B&OIs Tur-O i 2020 og kunne bistå under utvelgelse av tur-O postene.  

Det forventes at noen på Fauske kan bistå med utsetting/innhenting av tur-O postene. 

B&OI er villig til å forvalte kartbasen til Fauske så lenge de ikke har egen o-gruppe der.  

 

 

Sak 35 Resynfaring av kart tilknyttet FMK-tilbudet 

 

Fart-med-kart (FMK) trenger bedre og oppdatert kart til neste års opplegg. Klubben må 

derfor resynfare og lage et godt kart, med bedre kurvebilde, i området ved 

Maskinisten/Lifoten og Asylbanen i Rønvika.. 

Dette kartarbeidet bør prioriteres slik at vi har et oppdatert kart til neste års FMK-opplegg. 

Aktuelt område avklares med Elisabeth og Eirill mfl, og det foreslås i engasjer proffer hvis 

vi ikke har egne krefter som kan bidra.  

Morten kaller inn til møte i kartkomiteen på mandag 6.januar 2020 der Eirill og Elisabet 

inviteres til møtet slik at dette prioriterte kartarbeidet raskt kan komme i gang. 

 

 

Sak 36 Årsmøte 2020 

 Årsmøtet planlegges til mandag 27.januar 2020, ved Bodin vgs. 

 Kan Katrine sjekke om det er mulig? 

 (Kretstinget i NOOK ble antakelig i helga 31.jan.-2.feb.2020) 

 Regnskap må revideres, og årsmelding sendes ut på forhånd. Revisor informeres. 

 Valgkomiteen må settes i arbeid. 

 Morten sier ja til å være møteleder/ordstyrer på årsmøtet. 

Leder legger ut innkalling til Årsmøtet på klubbens hjemmeside, og saker som ønskes 

tatt opp på årsmøtet, bes meldes inn før neste styremøte. 

Arbeidet med årsmeldingen kan starte opp av utvalgslederne. Utvalgene bes sende det inn til 

mandag 6.1.2020 slik at regnskapet og årsmeldingen kan behandles i styremøte 8.jan 2020 

  

 

Sak 37 Bidrag med aktivitet under Jåzzungefestivalen? 

 Klubben har mottatt henvendelse fra Bodø idrettsråd: 

Lørdag 1.februar 2020 skal det arrangeres Jåzzungefestivalen på Stormen Bibliotek. Er et 



stort kulturarrangement som favner mange barn og unge. Idretten har tidligere ikke hatt 

noen rolle på dette arrangementet, men er nå blitt forespurt om å kunne stille med noen 

aktiviteter. Arrangørene ønsket særskilt bordtennis og orientering (innendørs). 

Så med det som bakgrunn tar jeg kontakt med dere å høre om dette er noe dere kan stille 

på? Kan være en fin rekrutteringsarena. 

Er dette noe som ungdommen og FMK-deltakere kan tilby? Jesper, Jakob, Johanne, Erlend, 

Erlend, Kaja, Øyvind og Håvard mfl 

Leder ber om mer info fra idrettsrådet, og vår deltakelse/bidrag bør få et ungdommelig preg 

og kan være en mulig rekrutteringsarena. Kanskje ei innendørs o-løype er mulig. 

   

Sak 38 Event. 

- Mulighet for eget tur-O tilbud til hotell/Sport 1, følges opp av Torkel og Steve 

- Klubben bør kontakte folkehelsekoordinator i Bodø kommune (Gøran Raade Andersen) 

og sikre profilering av orientering/Tur-O som viktig for «Det gode liv i Bodø» 

 

 

Merk av: 

 Neste styremøte, onsdag 8.januar 2020 kl 19, Høgliflata 1  (Årsmøtesaker) 

 

 

       (Referat fra styremøte 04122019) 


