
B&OI orientering 

 

Referat fra styremøte, 8.januar 2020 

 

Til stede: Marianne, Marit, Håvard og Leif Magne 

 

Sak 38 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 2.12., samt div info.saker 

- Mottatt svar om at vi er plukket ut til å være pilot turO + Stolpejakt, jf sak 33/2019, 

Torkel er kontaktperson 

- Samarbeidsavtale med Fauske IL er ikke ferdig, tas opp som årsmøtesak 

- Støtten fra Gjensidigestiftelsen, Morten har kalt inn utvidet kartgruppe til møte 13.1. 

- Rapport fra Barnas idrettsdag i nov 2019; Håvard informerte om at klubbens opplegg 

med labyrint fungerer godt, men aldersgruppen bør være fra 2.klasse og eldre. Vi må ha 

en ny ansvarlig til høsten 2020 pga Håvard skal i militæret. Ungdom må spørres, tre 

økter; to på lørdag og en på søndag. Ett opplegg som våre ungdommer i klubben skal ta 

ansvar for å gjennomføre. Barna som deltok i år, synes vårt opplegg er artig 

- Referat fra møte 12.12. om Bodø som Europeisk kulturhovedstad; Arne Vinje mfl 

informerte om organisasjon og behovet for koordinering av idrettsinnspill. Ikke ønskelig 

med arrangementskollisjoner. Ønsker idrettsprosjekt innendørs og utendørs med fokus 

på mangfold, og arrangement som er rimelige, tilgjengelige, attraktive og aktiverende. 

Bruk av naturen, fokus på mangfold og nye landsmenn. Begrenset sponsormarked og 

idretten bør unngå arr. kollisjoner i Bodø, Salten og Nordland. Logobruk ikke endelig 

avklart. Idrettskretsen får mange henvendelser fra særforbund, skal ha møte med 

idrettspresidenten. Få idrettslag har egne ansatte, idrettskretsens rolle? Viktig å tenke 

«før, under og etter» 2024  ARCTICULATION. Mange idrettsting vil til Bodø i 2024?  

- Henvendelsen om Bodø Jåzzungefestival; klubben gir tilbakemelding om at vi neppe  

- kan stille opp denne helga, som også kolliderer med NOOK kretsting t Bodø.  

- Nyredigert webside om Orientering i Bodø-skolene, og oppstart av revidering av 

skolekart, her må nytt kart til FMK ha førsteprioritet. 

- Mottatt svar NOF med spørsmål om kretsledersak 7.1.1.1 Endring av konkurranseregel 

7.1.3 om premiering i NM (fellesbrev fra flere o-klubber) Klubben vil, sammen med 

øvrige klubber, sende forslag om at vedtaket på kretsledermøtet 8.11. vurderes på nytt på 

forbundstinget. Vi sender forslag om det innen fristen 10.januar. 

- Invitasjon til Gjensidigestiftelsens årskonferanse 11.2. i Oslo; neppe aktuelt å delta på. 

 

Sak 39 Medlems- og regnskapsstatus pr 1.1. (KK) 

 Vi går igjennom medlems- og regnskapsstatusen for 2019. SAKEN BLE UTSATT  

 

Sak 40 Innkjøp og supplering av klubbtøy  

Janne har informert om at det er suppleringsbehov, det bør kjøpes inn noe av mest solgte   

størrelser S, M og L. Klubben bør annonsere SALG av eldre modeller, for eksempel gml 

trøyer til ½ pris og noen nye pannebånd m/kart. Info/medlemstilbakemelding på årsmøtet. 

Vi må få Janne til å lage en oppdatert lagerbeholdningsoversikt til Årsmeldingen 2019.  

(I år har FMK deltakere/unge som har deltatt 6 ganger eller mer, får trøye utdelt gratis?) 

 

Sak 41 Revidert lagslov 

Carl Bamse har utarbeidet revidert forslag basert på den nye lovhjemmelen. Lagets tidligere 

årsmøtevedtatte tilføyelser er tatt inn. Tidligere benevnt betegnelse revisor er nå gitt 

betegnelsen kontrollutvalg. Styret mener det   ikke er nødvending med instruks for 

kontrollutvalget, det vil si § 21e tas bort. Krav om at idrettslaget skal ha en 

underslagsforsikring, samt at ansvarlig for politiattestordningen og ansvarlig for 

barneidretten tas inn i årsmeldingen 



 

Sak 42  Årsmelding og styrets oppsummering av 2019 

Styret gikk igjennom årsmeldingen så langt, vi mangler litt om økonomi, FMK/IDU og 

klubbtøy, emn det legges inn etter hvert som det mottas. Årsmeldingen legges ut på 

hjemmeside/FB i neste uke. Der vil også styrets forslag til satsinger i 2020 komme fram.   

 

Sak 43  Årsmøteforhold 

- Forslag til ny møteleder (Morten har meldt fravær); aktuelle navn (spørres av leder) 

- Info til valgkomiteene; Håvard S går ut av styret, ny ungdom må inn, øvrige 

styremedlemmer vil bli kontaktet av medlemmer av valgkomiteen  

- Justering av organisasjonsplanen; leder ser på det, bla ut fra ny lagslov, til årsmøtet 

- Justering av3 årsplanen 2020-2022; gjøres og sendes styremedlemmer for kommentar 

- Klubben bør få ut info om medlemsfordeler 

- Blomster/oppmerksomhet for ekstraordinær innsats 

- Kaffe, te og kake til årsmøte.  

- Budsjett for 2020 må lages når regnskap 2019 er ferdig 

- Bør ta opp muligheten for å søke ett større, nasjonalt arrangement i 2022-2025? 

 

Sak 44  Kretstinget i Bodø 31.1.-1.2 

 Info om temakveld og kretsting er lagt ut på klubbens hjemmeside 

 

Sak 45 Eventuelt 

             Ved behov kalles det inn til et kort styremøte, før årsmøtet. 

 

        (Referat fra Styremøte 08012020) 


