
B&OI orientering 

 

Referat fra styremøte, torsdag 16.april, på Bodin vgs 

Til stede: Marianne, Katrine, Øyvind, Morten og Leif Magne 

 

Sak 10 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 27.februar, samt div info. 

- Årsmøteprotokoll, organisasjonsplan og måldokumentet mm vil bl lagt ut på hjemmesida 

- Høringsuttalelse til forslag til handlingsplan for parker og byrom er sendt, sakstatus? 

- Samordnet søknad om mva komp og rapportering er sendt til NIF, styreinfo mm er 

oppdatert i Brønnøysund registeret 

- Status sesongplanlegging; Stolpejakten, Tur-O i rute (mye snø marka), IRU har lagt ut 

terminliste, kart oppgraderes og skolekartprosjektet er i gang, klubb/løpstøy(supplering 

er bestilt) Flere av disse punktene er egen saker  

- Jukola i Finland og O-ringen i Sverige er avlyst i 2020/flyttes til 2021, samme steder  

- Info om andre større o-løp i 2020 legges ut på www.orientering.no der det også legges ut 

annen info, tips og akivitetsforslag som er nyttig i disse tider 

- Søkt om AN-midler/Sparebankstiftelsen, svar forventes innen 1.5. (AN utlysning 27.2.) 

- Det er søkt om Aktivitetsstøtte fra NOF, som tidligere år. Svar kommer snart, innen 30.4. 

- Årsmøtene i Allianselaget og Bodø Idrettsråd, er utsatt 

- Forbundstinget, utsatt til sept.? 

- Tegning av underslagsforsikring, jf ny lagslov, tilbud innhentet fra Gjensidig, jf sak 11 

- Medlemskontigent innkreving, sendt ut, kk sjekker info på medlemskortet 

- Hammarliabua, varelagertelling, utsatt inntil videre 

 

Sak 11 Økonomisaker 

 Vi mister inntekter fra vakten ved Bodin, antakelig for resten av vårhalvåret (ca 35000) 

 Rapportering og innsending av krav om mva-refusjon er gjennomført (ca 25000 forventes) 

Vi må tegne en underslagsforsikring, jf ny lagslov, tilbud innhentet fra Gjensidige, kk sjkker 

selskap vi har benyttet i Hammarliabua, for samordning. Kostnad avh. somsetning mm.  

Status kartkontogruppen, kk følger opp, jf sak 3/20202, men den ene kontoen 0530.56.67449 

vil bli brukt til Skolekartprosjektet/midler fra Gjensidigestiftelsen (ms følger opp denne) 

Det er satt av midler til kompensasjonsordning for idrett og frivillighet, med  søknads-

perioden 14.-21.april. Veilederen er lagt ut på NIFs nettside, og kan leses her 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjon-om-krisepakken-til-idrett-kultur-

og-frivillighet/  Det er noe usikkerhet om bortfall av dugnadsinntekter er søkbart, lme følger 

opp dette innen fristen. 

  

Sak 12 Kart- og skolekartprosjektet 

Avtale med Berg Kartografi er inngått, skolekart for Hunstad barneskole danner modell 

(Bamse har gjort en solid grunnlagsjobb her), Amund B K har påtatt seg synfaring av 

Saltvern skoleområdet, Saltstraumen skole ivaretas av Håvard B og synfaring av andre 

skolekart forsøkes ivaretatt av medlemmer etter hvert. Langåsen-Maskinisten er i rute. 

 Synfaringsarbeid av nye skolekartområder tilbys medlemmer til vedtatt honorering. 

Nettsiden Orientering i Bodøskolen er under revidering, grovstrukturen er fastsatt, og når 

siste redigering er på plass, vil Øyvind bidra med videre oppdateringer og være en 

kontaktperson. Han sørger for at fakturaen for domebruk kommer direkte til 

klubbenkasserer, og lme bidrar til at Øvvind blir medredaktør av siden. (NOF legger også 

løpende ut nye aktivitetsforslag til skolene og som kan benyttes i disse tider. Bør vi 

informere skolene om det, på nyhetssiden?) Søknad til Bodø kommune, Mortens utkast, 

fylles ut med kostnader for de tre nye skolene hvor det er og blir foretatt større endringer av 

uteområder, og sendes til kommunen. Henv. fra Tverlandet IL om bytting av 

forvaltningsansvar, drøftes i kartkomiteen. Ms følger opp. 

http://www.orientering.no/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjon-om-krisepakken-til-idrett-kultur-og-frivillighet/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjon-om-krisepakken-til-idrett-kultur-og-frivillighet/


 

Sak 13 Terminliste, løpslederansvar og Eventor bruk – inntil videre 

Det er lagt ut en terminliste, datert 8.4., og som vi følger. Likeså akivitetsinfo, regler og 

forslag til hvordan vi skal avvikle planlagt tirsdagsaktivitet. Det foreslås å sette opp en 

(post)kasse hvor det legges ut noen kart i plastposer, men medlemmer oppfordres generelt til 

selv å printe ut løpskart som skal nyttes. Marianne lager info plakat med smittevernregler. 

Kart som tas fra denne (kart)-kasse skal ikke legges tilbake etter bruk. 

Løpslederansvaret vil inntil videre bli å sette ut denne kartkassen i samarbeid med 

løypelegger og hente inn igjen kassen og overlevere den, med tilhørende håndvaskmidler, til 

neste løpsleder/løypelegger, samt hjelpe til med postinnhenting. Det kan først gjøres på 

torsdag, etter løpene på tirsdag/onsdag. 

Eventor brukes til interessepåmelding, slik andre klubber gjør. Det er viktig at 

«løpsoppleggene» kan betegnes egenorganisert o-tekniske økter, og er ikke tradisjonelle 

konkurranser. Løpskategori i Eventor er derfor annet, Marit J har påtatt seg å legge inn dette 

i Eventor, og med vanlig interessepåmeldingsfrist på mandagskvelden. Løypelegger sørger 

for at det trykkes opp noe kart, antall justeres ut fra erfaring. 

Lme sender en melding til Bodø kommune, slik det ble gjort for Stolpejakten, for å sikre at 

vi er innenfor smittevern regelverket og vi tar opp annen planlagt/ønsket aktivitet framover. 

Nybegynnerne må følges opp mht informasjon/påmelding.   

Mange gleder seg til å komme ut på barmark, og medlemmene oppfordres til å dele brukt tid 

og veivalg i etterkant. Behov for mer Livelox veiledning? 

 

Sak 14 Tur O og Stolpejakten  

Det har vært mange gode nyheter om Stolpejakten og tur O sørpå, hvor de snøen ikke kom i 

år. Her i Bodømarka så har vi stedvis mye snø, men satser på sesongstart 18.mai. Tur O 

utvalget har kart og tur O poster under kontroll, og kart er gått i trykken. Pakkedugnaden er 

tidfestet til 4,mai, og tur-O utvalget må organisere den slik at 5 personer i lag bidrar.  

Nytt i år, er at vi er med i et pilotforsøk, hvor vi bla skal betalingskart via Stolpejakt-appen 

mm. Torkel og lme vil samsnakkes om hvordan vi ivaretar dette, i praksis. Kan det være 

QR-koder på noen tur O poster slik at Stolpejaktappen også kan nyttes og TurO kart selges 

vai Stolpejakten.no? Marianne avklarer mulighet for kartbrosjyredistribusjon med jobben 

Stolpejaktgruppa vil sette ut flere, ny stolper på det «nye» Langåsen-Maskinistkartet, og gjør 

det tilgjengelig via Stolpejakten.-appen, slik at det kan kjøpes og skrives ut for kr 100. Det 

må da legges ut i A4-format. Mulig vi også skulle spørre TIL om vi i år også kunne får   

bruker del av Tverlandssentrum til 10 stolper. I tillegg bør Stolpejakten utnytte de fast tur-O 

postene som en utvidelse av gratis-tilbudet. Flere vil bidra med å sette ut nye stolper. 

Puljevis lansering utover sesongen. Kartbrosjyrekasse vurderes ved B&OI huset i Tennisvn. 

Vi må benytte inntektspotensialet som nå ligger i Stolpejakten og Tur O, for det har vært 

veldig stor bruk sørpå i områder som har startet opp. I forslaget til infobrev om årets tur O 

bør vi opplyse om at det er et lavere poengkrav for gullmerket for de eldste deltakerne? 

Muligheten for turO poeng via de faste TurO postene er vel ivaretatt? 

 

Sak 15 Fart-med-kart tilbudet (ek/eb mfl) 

Oppstarten utsettes inntil videre, etter 15.juni. Opplegget blir på mandager, og ved 

Asylbanen ved Nordlandssykehuset, avd. Rønvik. I år settes deltakeravgiften til kr 250 som 

også inkluderer medlemskap i B&OI orientering det første år. Pga av forsinket oppstart, så 

bortfaller opplegget med treningsavgift på kr 300 i år. Klubben sender melding til Bodø 

kommune om FMK-opplegget og for å få tilbakemelding om når vi kan startes opp tilbudet. 

Nytt revidert kart for Langåsen-Maskinisten tas i bruk, Håvard B ivaretar synfaring og 

rentegning. Klubben har søkt om AN midler for dette nærmiljøtiltaket, samt Aktivitetsstøtte 

fra NOF. Oppstarten kunngjøres via nettsider, samt at det vurderes å distribueres info til 

noen skoler. Hva med å bruke tur O deltakeroversikten fra 2019? 



 

Sak 16  Informasjonsbrosjyre og -opplegg 2020 (mp/øjo) 

Viser til forslaget som Marianne og Øyvind laget og sendt ut til styret. Styret gikk igjennom 

utkastet og det ble foretatt noen små justeringer. Digital versjon lages til bruk på egen 

hjemmeside/FB og til deling å sosiale medier. Vi trykker opp et lite opplag som medlemmer 

kan dele ut til kjente og ukjente. Det innhentes pris ved Nord U og ved Bodø industri. Ikke 

distribusjon via AN i år. Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmene på årets oppsett.  

 

Sak 17 Medlemsmøtet 16.4. (Ble avlyst via hjemmesiden og på FB) 

Vi besluttet 27.2. at vi skulle ha Medlemsmøte Torsdag 16.april kl 19 i møterom Caput, 

Gamle riksvei 18, 1.etg. og info om det ble lagt ut på klubbens nettside og FB-gruppe 

Alle grupper/utvalg skulle presenterer opplegg/planer for 2020;Terminliste, løpsledere, 

løypeleggere,  reiseledere, egenandel, tur O pakkedugnad, mannskapsfordeling etc., og      

Elin, Marthe og Marianne ble oppfordret til å bistå med kake og te/kaffe?  

Vi må inntil videre benytte hjemmesida og FB til intern informasjon 

  

Sak 18  Samarbeid med Forsvaret (lme)       

Informerer om avholdt møte, og ønsker, men pga koronatiltakene har vi ikke gjort noe. 

Styret ønsker at klubben tilbyr Forsvaret å benytte de planlagt egenorganisert o-tekniske 

treningstilbudet som er satt opp. Ettersom o-postene blir stående ute på onsdager, så får 

Forsvarsansatte mulighet til å løpe denne dagen på dagtid. Vi tilbyr deltakelse i ca 10 løp, 

slik de i utgangspunktet ønsket, og for en samlet sum. Det fortsettes da at Forsvaret printer 

ut egne kart. Hvis deltakerne fra Forsvaret er medlemmer i B&OI orientering kan de delta 

gratis på alle tirsdagsløpene. Lme sender tilbakemelding om dette, med omforent beløp, og 

planlagt opplegg til Idrettsseksjonen på Bodø flypass v/Gisle Furnes.    

 

Sak 19 Oppfylling av Politiattestkravet 

Vi må sørge for at dette blir oppfylt for FMK-instruktører og for trenere/reiseledere for 

yngre løpere. Marianne følger opp dette og ber Steve om å sette opp ei navneliste over de 

aktuelle personer. 

 

Sak 20 Event 

 Vi bør se nærmere på klubbens hjemmeside og ulike FB grupper som er i bruk. 

   

                    (Referat fra styremøte 16042020) 


