
B&OI orientering 

 

Referat fra styremøte, torsdag 30.juli 2020  

Til stede: Katrine, Marit, Torkel (deler av møtet) og Leif Magne 

 

Sendes til: Marianne, Katrine, Øyvind, Morten, Marit J og Marit W K 

+ utvalgslederne Steve, Torkel, Bamse, Arne Kristian (som info og oppfølging) 

 

Vi behandlet noen av sakene, jf det som er skrevet med kursiv. 

 

Sak 20 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 16.april, samt div info. 

- Årsmøtene i Allianselaget og Bodø Idrettsråd 

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

samt at vi har bedt om tilbud fra IF(lme) Følges opp av kk og lme 

- Medlemskontigent status og innkreving, (Mange har betalt, følges opp av kk) 

- Hammarliabua, varelagertelling, utsatt, kan vi fastsette en ny dato? 

- Sesongen så langt, Steve?  

- Status FMK, Eirill, Elisabeth, Asgeir ? 

- Status TurO og Stolpejakten; bra salg og god oppslutning, vi kan selge igjennværende 

turO til redusert pris til Nord Univ. studenter, Stolpejaktkartbrosjyrer fordeles på skoler 

(føles opp av torkel, åge og lme)  

- Samarbeidet med Forsvaret, har fungert greit, kk lager regning for årets opplegg som 

sendes Gisle Furnes 

- Kart ved Fauske bygdetun laget av Jakob via B&OI, klubben betaler for arbeid som blir 

refundert av NOF  

- Hva med TurO-en der (Åge?) 

- Utdeling av Stolpejaktkart- og infobrosjyrer til grunnskoler (må følges opp etter 

skolestart) 

- Salg av løpstøy (Janne bes markedsføre dette, og lage en salgsoversikt) 

- Engmo har mulighet til å kopiere kart på o-papir slik at vi ikke trenger plastlommer, bør 

vurderes ut fra pris per A4 plasslomme. 

 

 

Sak 21 Regnskap/Økonomistatus (kk) 

 Hvordan ser utgift og inntektsiden ut? Lavere omsetning enn tidligere år på denne tiden 

Status kartkontogruppen? Vi må ta et møte med aktuelle. Kontoen 0530.56.67449 brukes til 

Skolekartprosjektet/midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstftelsen. 

Det er kommet inn en del frivillig deltakeravgift fra Stolpejegerne så langt. 540 av over 

5000 har besøkt min 50 stolper og kan være med i trekning av premier hvis de betaler inn kr 

100 i lokal deltakeravgift.  

 

Det er søkt og mottatt kr 17100 i aktivitetsmidler knyttet til utvidet Stolpejakt /og også sendt 

søknad om kompensasjon kr 33577 for vaktdugnadsbortfall grunnet Covid-19.    

 

  

Sak 22 Kart- og skolekartprosjektet (utsatt til senere, når Morten er til stede, og noe tas opp 

             i kartutvalget) 

CBB har laget et statusrapport. Ser at Tverlandet også har fått midler til nytt skolekart. 

Har observert at skolegården på Hunstad barneskole er under ombygging. 

Amund har gjennomført synfaringer, og er klar for nye oppdrag? CBB avtaler videre 

  

Nettsiden Orientering i Bodøskolen bør være helt oppdatert til skolestart, Øyvind, Bamse og 



Leif Magne bør kanskje møtes og gå igjennom og sjekke dette i begynnelsen av august? 

Øyvind mangler rettighet som Håvard må bidra med (lme) 

 

Søknaden til Bodø kommune som vi sendte, tilknyttet kostnader for de tre nye skolene hvor 

det er og blir foretatt større endringer av uteområder bør gjennomgås ettersom det er gitt 

andre nærmiljø direkte til TIL tilknyttet Tverlandet skole? Svarbrev ikke mottatt. 

 

Langåsen-Maskinisten kartet er tatt i bruk, men det bør kanskje utvides noe, 

synfaringsbehov som kan gjøres? (kostander dekkes av AN/Sparebankstifelsen) 

Ida og Arild har laget et kombikart Bremnes og Løpsmarka som er tatt i bruk til Stolpejakt 

(dekkes av stolpejaktmidler)  

Behov for revidering av kartplanen; Hva med Sagelva som mulig nytt 

kartprosjekt?(spillemiddelsøknad?)   Hunstadlia og Bestemorenga kartet bør også 

oppgraderes. Manglende georeferanse av kartet i Fridalen, bestilt hos Håvard. 

 

 

Sak 23 Terminlisten og tirsdagsløpene så langt, samt noen kommende løp (Steve mfl) 

Deltakelsen på Saltenkarusell-løpene har vært bra så langt, også på siste løp før 

sommerferien. Kommende tirsdagsløp er lagt ut i Eventor. Vi trenger nå å få avklart og 

fastsatt flg for mer eksterne løpsarrangement: 

 

Deltakere og reiseleder til O-landsleiren og Hovedløpet 30.7.-4.8. i Oslo/Østmarka? 

Samordnes dette av kretsen? Påmeldingsfrist 30.6. Erlend og Trond drar fra B&OI 

 

Reiseleder, overnatting og organisering av kjøring til NNM i Sørreisa 21.-23.8.?  

(skogssprint, langdistanse og stafett) Påmeldingsfrist 7.aug. Noe overnatting er bestilt, og 

info lagt ut på klubbens hjemmeside og FB gruppe. Her må vi mobiliseres og ta individuell 

kontakt slik at vi blir en bra tropp. Foreløpig er 13 sengeplasser bestilt ved Krogstadtunet 

camping, 41461015, men andre overnattingsmuligheter finnes. Arne Kristian oppd. FB 

 

KM helg på Helgeland 29.-30.8.(i Korgen og Mosjøen) KM ultralang ved Fagervollen 

fjellgård på søndag, mens stafett i Mosjøen blir på lørdag, merk påmeldingsfrist 25.8. 

Overnatting på klubbhuset i Korgen? Info legges ut på FB (Arne Kristian) 

 

Veteranmesterskapet 5.-7.9, i Eiker, for de over 35.Påmeldingsfrist 29.8. Mulighet for felles 

reiseopplegg/dele leiebil (foreløpig er 5 påmeldt) 

 

Hva med NM i lang-, mellomdistanse og stafett i Trondheim 10.-13.9.? 

Og NM sprint 25.-27.9. i Haugesund. I år bør vi kunne stille sterkt damelag? 

 

Saltenkarusell-løpene starter opp etter sommerferien 4.aug. med løp på Skjerstad, påmelding 

via Eventor. 

 

Sak 24 Statuttene for Saltendilten – 50 årsjubileum i år – søndag 20.9. 

I år er det jubileum, og statuttene for dette tradisjonsrike ultralange løpet ble gjennomgått og 

justert, jf. vedlegg. Bamse hadde, basert på de eksisterende statutter og endringer som har 

kommet inn underveis, gjort et solid forarbeid. Dagen skal benyttes til å gi både tur-

orienterere og stolpejegere et tilbud, som turO utvalget tar ansvar for (torkel) 

Vi må snarest få avklart hvem som er løpsleder og løypelegger, og bestille 

Bestemorstua?  (Ber Steve og Martin bidra med de, lme tar kontakt med Steve) 

Innbydelsen må legges ut i Eventor, og vi bør prøve å få til et mellomdistanse på lørdag, 

samme helg. Klubben vil jobbe med å får til et bra mediaoppslag. 



  

Sak 25 Medlemsverving og nyrekruttering, satsing mot skolene i høst  

(Utsatt til Øyvind og Marianne er med) 

Infobrosjyren og mer aktiv medlemsverving, opplegg mot skolene etter skolestarten til 

høsten? Vi bør opprette og styrke info og promoteringsarbeid, jf Øyvinds forslag.  

 

Sak 26 Event 

• Kompetansehelg NOF 7.-8-nov. Gardemoen, påmeld. 1.9.  

• Utlysning anleggsfond Nordland (til prosjektering frist 1.10) 

• Rapportering tilknyttet aktivitetsmidler, 22.11 

• Piloten TurO og Stolpejakt (torkel og lme samsnakkes før 1.9. når pilotperioden skal 

evalueres) 

                   (Referat fra Styremøte 30072020) 


