
B&OI orientering

Referat fra styremøte, mandag 7.september, i B&OI klubbhus, Tennisveien

Til stede: Øyvind, Marit J., Marianne, Morten, Carl B., Steve (sak 22)  og Leif Magne
Meldt forfall: Katrine

Sak 27 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 30.juli, samt div info.
- Årsmøtene i Allianselaget og Bodø Idrettsråd(BIR); Bjørn Tore er med i B&OI 

Alliansestyret, vara Geir M, og Morten S ble valgt inn som styrevara i BIR
- Tegning av underslagsforsikring, jf ny lagslov, tilbud innhentet fra Gjensidig, jf sak 11, 

samt at vi har bedt om tilbud fra IF(lme). Ut fra årlig kostnad så vurderer vi behovet selv
om ny lovnorm stiller krav om det.

- Medlemstall per dags dato? (utsatt kk)
- Hammarliabua, varelagertelling, utsatt, kan vi fastsette en ny dato?
- Sesongen så langt/videre oppfølging og status FMK (viser til ref fra IRUmøte 4.9.)
- Utdeling av Stolpejaktkart- og infobrosjyrer til nye grunnskoler (Bodøsjøen, Saltvern, 

Rønvik, Løpsmark og Kjerringsøy). De videregående skoler, og Aspåsen, Bankgata, 
Hunstad ungdomsskole og Østbyen har fått klassesett av Stolpejaktkartbrosjyrene.   

- Møte i kartgruppa den 6.9., kartplan skal oppdateres ut fra resynfaringsbehov, se sak 22 
- Invitasjon til Bodøidrettens Møteplass lørdag 3.10. i regi av BIR (vedlagt)
- Søkt om aktivitetsmidler t(kr 35000) til utvidelse av Stolpejakten til nye bydeler (lme)
- Piloten TurO/Stolpejakten avsluttes formelt 1.9., evaluering som må gjøres? (ti/åm/lme)
- B&OI er tildelt NNM 2021 (under NNM i Sørreisa), vi melder inn 13.-15.8.2021 som 

aktuell, og booker melder fra til Sjunkhatten (Vatnlia) leirsted tlf.90969212 om 
dato/opplegg/leiebehov 

- Forbundesting 6.11. og kompetansedagene 7.-8.11. på Gardermoen, de som ønsker å 
delta sender melding til styreleder, nye interesserte som ikke har vært på 
kompeansedagene vil bli prioritert

- TurO og Stolpejaktavslutningen fredag 6.11., opplegg diskuteres i neste styremøte 14.10.

Sak 22 Kart- og skolekartprosjektet 
CBB har laget et statusrapport og skolekartprosjektet er under kontroll. Vi har tre år på 
opplegget. (Tverlandet IL har fått midler til nytt skolekart, så den skolen trekkes ut av 
prosjektet eller er midlene overført til Vestmyra og Finneid på Fauske?). Øyvind er ferdig 
med Hunstad ungd.skole, og klar for å starte med Mørkvedmarka. Amund har gjennomført 
synfaring ved Rønvik og Saltvern, Skjerstad og Misvær (noe gjenstår) og er klar for nye 
oppdrag? Carl Bamse synfart Hunstad barneskole, Skaug og Østbyen, starter med Bankgata. 
CBB avtaler videre, og fordeler oppdrag og kvalitetskontrollerer. HB tar layutdelen i løpet 
av høsten. Prosjektregnskap fra kasserer?

Nettsiden Orientering i Bodøskolen må oppdateres fortløpenede Øyvind, Bamse og Leif 
Magne møtes onsdag 23.9. kl 19 i Høgliflata 1. Øyvind mangler fortsatt 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. Morten 
følger opp.



Langåsen-Maskinisten kartet er tatt i bruk, men det bør kanskje utvides noe og det noe 
synfaring som må 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). Stolpejakten 2021 planlegger opplegg i Rønvik, Skivika og 
Hunstad, og trenger forenklet «sprint»kart til det til januar/februar.
 
Behov for revidering av kartplanen og klubbens kartside på hjemmesiden.
Martin spørres om ferdigstillelse av Sagelva og synfaringsbehov (Morten følger opp) 
Hunstadlia og Bestemorenga/Svartnes bør oppdateres. Manglende georeferanse av kartet i 
Fridalen, er nå utført av Håvard. Hvor mange kart i kartarkivet som er/ikke er georeferert, 
avklares med Arild.

Håvard forespørres om oppdatering av Mørkvedlia slik at vi får sprintkart i området som 
også omfatter Bodin og Universitetet og som kan nyttes under NNM 2021.  (Referat fra 
kartmøtet 4.9. kommer)

Sak 25 Medlemsverving og nyrekruttering, satsing mot skolene i høst 
Oppsummering av årets FMK:
Ok med fast sted/tid, men behov for å nvådifferensiere. Ønskelig med fadderordning, og 
viktig at gruppen blir fulgt opp gjennom vinteren og til våren. Ønsker å komme i gang med 
tirsdagstrening tidligere, Steve sjekker opp og IRU lager oppsett for vintertrening, og spør 
atuelle om o-kyndig person som kan følge opp 13-19 år spesielt. Kan godtgjøre ved 
kjøregodtgjøring, utstyr event mindre honorar. Tirsdagtreningene settes opp for vinteren, 
med 2 og 2 ansvarlige,ved Mørkvedmarka skole.
Bør få til et foreldremøte/sesongavslutning, og motivere de eldste til å delta på sprintløpene 
på tirsdagene framover. Behov for foreldre i en oppmannsrolle.
Oversikt over hvem som har meldt seg inn i klubben må fremskaffes fra kasserer. (kk)

Infobrosjyren og mer aktivt medlemsverving og opplegg mot skolene gjøres til våren. I høst 
kan skolene benytte Stolpejakttilbudet. Restoppla av infobrosjyre deles ut til våren, men vi 
sørger for at det alltid tigger noen i Stormen bibliotek. Vi trenger å  styrke info og 
promoteringsarbeid, jf Øyvinds forslag, samt revidere klubbens hjemmeside, jf sak 30.
Kvavens kart over Kjerringøy sentrum er lagt inn på NOFs skoleplattform; 
skoleorientering.no etter ønske fra lærer, og Hunstad ungdomsskole vurderer å bruke 
UsynligO muligheter. Vi tilbyr hjelp.

Sak 28 Terminlisten for 2021 i Nordland
Deltakelsen på Saltenkarusell-løpene har vært bra så langt, også etter sommerferien, men det
ble litt for tett med NNM i Sørreisa. KM på Helgeland, Veteranmesterskap og NM uka, noe 
NOOK bør unngå i 2021.

Klubbmesterskapet 8.9. pleier å ha god deltakelse, og i år med justert opplegg, takket være 
Anders arbeid med ny veileder for klubbmesterskapet basert på PR og flott dokumentasjon 
av PRIO løpene som er gjennomført.

Vi må mobilisere for deltakelse i Saltendilten 20.9. som i år arrangeres for 50.gang via 
sosiale medier og direkte kontakt med Bodø Bauta, Forsvaret, Innstranda, TurO og 
Stolpejegere. (Ansvar ble fordelt (Ole Kristian, Steve, lme) i formøte om Saltendilten)

Klubben bør oppnevne NNM 2021 komité. Klubben sender innn helga 13.-15.aug. 2021, 
med fredagssprint på Mørkved og løp/stafett i Vatnlia. Vi tar opp NNM 2021 i neste styre-
møte 14.10. 



  
Sak 29 Klubbens svar på utsendt spørring om konk. regel 7.1.3. og 7.1.4

Viser til vedlegg, oversendt fra TJ i epost 26.8. hvor klubben tidligere har sendt innspill.
Frist for innsending av innspill er 20.september. Styret ønsker at tidligere regler beholdes og 
styreleder melder dette inn via mottatte skjema. 

Sak 30 Gruppe som kan gå gjennom klubbens hjemmeside
Arne Kristian, Marianne og Øyvind ser på strukturen, og vi å sikre både utadrettede -info og 
sikre at våre medlemmer får lett tilgang til klubbintern informasjon. Øyvind innkaller gruppa
CBB har oversendt forslag til redigering av og innholdet i lagets karttilbud på hjemmesida 
samt hvordan vi organiserer kartvirksomheten internt (Lagshåndboka), jf epost 8.9. 

Sak 31  Event (Og forhold som må følges opp):
• Møte m/ØJO og CBB om nettside Orientering i Bodøskolen, fastsatt til 23.9. kl 19
• Møte om kartkontoene (jf årsmøte og vedtak/innspill)
• Møte m/CAB, CBB, PR om klubbens historie. lme vil invitere disse til treff
• Utlysning anleggsfond Nordland (til prosjektering frist 1.10), ms og lme sjekker det
• Rapportering tilknyttet aktivitetsmidler, 22.11 (lme)
• Rapport til BIR og Bodø kommune (lme)

            

(Referat fra styremøte 07092020)


