B&OI orientering
Referat fra styremøte, onsdag 28.oktober 2020 kl 1930-2130 i B&OI klubbhus, Tennisveien
Til stede: Marianne, Marit W K, Øyvind, Morten og Leif Magne + Torkel (del av møtet)
Sak 32 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 30.juli, samt div info.
- Medlemstall 150 per 19.10., noen har ikke betalt(kk)
- Hammarliabua, varelagertelling, ny dato for varetelling avtales
- Referat fra Bodøidrettens Møteplass, i regi av BIR, lørdag 3.10. hvor Morten og LME
deltok, referat legges ut til medlemmene (det som er mottatt)
- Mottatt positivt svar på søknad om aktivitetsmidler (kr 35000 til 2021) til utvidelse av
Stolpejakten til nye bydeler, fra BIR (lme)
- Piloten «TurO+Stolpejakten» ble avsluttes formelt 1.9., everalueringsrapport er sendt inn
(TI/lme), NOF avholder info.møte (nettbasert) 3.11. kl 18-19 (lme deltar)
- NOF Forbundsting 6.11. vil bli gjennomført digitalt, sakslisten er lagt ut på
Orientering.no (Torkel er medl. av valgkomiteen og må møte som observatør, Kristin
Nilsen, Mo OK, er Kretslederrep. og LME deltar som repr. fra kretsen. Torkel deltar på
tilhørende Kretsledermøte, samme helg
- Øyvind og lme, samt Torkel er påmeldt til Kompetansedagene, 7.-8.11. på Gardermoen
- TurO og Stolpejaktavslutningen fredag 6.11. blir forenklet (jf møte 15.10.). Bra nettsalg
på TurO kart i år; 130 Keiservarden, 59 Hunstadlia, 34 Svartnes og 24 Ekstrarunden,
salgsoversikt av TurO konvolutter vil foreligge før rapport sendes inn til 1.11. (TJ)
- Stolpejaktrapport er sendt til Bodø kommune og Bodø idrettsråd, kopi er også lagt ut på
klubbens hjemmeside og fb gruppe (lme)
- Rapport for bruk av akivitetsmidler er sendt (lme)
- Skolekartprosjektet er i rute (cbb)
- Gruppe etablert for å se på klubbens hjemmeside (akn, mp og øjo)
- Periodisk kontroll av el.installasjoner i materialbua i Hammarlia, er utørt og avsluttet, jf
tilbakemelding fra Nordlandsnett (via Per D)
- Honorar for utført el.arbeid i materialbua til Håvard S (lme tar kontakt)
- Sluttrapporten er godkjent fra Sparebankstiftelsen/AN tilknyttet mottatt støtte fra
lokalavisenes søknadsordning 2020. (Fart med kart og nærmiljøkart LangåsenMaskinisten)
- Idrettslag kan søke om Coronakrisepakke 3 Formålet med ordningen er å kompensere idrettslag
og andre frivillige organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall på grunn av pålegg eller råd gitt av
myndighetene i forbindelse med covid-19. Klubben søkte for vårhalvåret og mottok støtte, og

-

ser ingen grunn til ny søknad nå.
Supplering av Saltendiltplaketter (lme sjekker med PD/CBB om hvor kjøpt tidligere)?

Sak 33 Sesongavslutning og oppstart av vintertrening og vinter-o-cup
Pga smittevernhensyn så vil årets turO avslutning bli forenklet med kun utdeling av
diplomer, merket og plaketter, samtidig som premier til stolpejegere kan hentes. Alt vil
foregå fra kaféen i Mørkvedhallen, på fredag 6.11. kl 18-1930. (TurO er ansvarlig,
smittevernregler skal ivaretas, Marianne P bistår)
Det tradisjonelle innendørsløpet ved Nord univ. gjennomføres ikke år, men vi skal sjekke
mulighet for å få til en sesongavslutningsmarkering (Morten kontakter Thon, alt. kan være
Flymuseet?) Bør være felles opplegg med TIL, kontakt Kenneth V
Elin og Eirill har startet opp med vintertrening for 13-21+, kickoff var lørdag 24.10 kl 10-12,
det er etablert en FB gruppe «B&OI UNG» og SPOND nyttes til å påminning om trening.
Øyvind bistår med å få lagt ut info om dette på klubbens hjemmeside.

Det har vært veldig bra med deltakere på natt O-løpene i høst, over 20 på alle løp, og
kanskje bør vi tilby flere natt-o-løp hvis værforholdene tilsier dette?
Vi bør også sette opp en vinter-o-cup, sammen med TIL, med ca ett løp per mnd? Styret ber
IRU om å utarbeide en oversikt til hjemmeside og FB, ala det vi har hatt de siste år.
Det må avklares med NOF sentralt om hvordan innetrening kan gjennomføres i gymsal,
Steve har sendt epost til Lene Kinneberg om dette.
Også ønskelig at vi får til et kurs i bruk av OCAD/Purple Pen til løypetegning, samt også
vurderer mulighet for løypeleggerkurs på nytt. (I forbindelse med Kompetansedagene kjøres
det nettbasert kurs i både OCAD og Purple Pen, men disse kursene er allerede fullbooket.)
Sak 34 Medlemsstatus og nyrekrutteringen.
Det var 19.10. registrert 150 medlemmer, og bør sende ut krav om startkont. fra de som har
deltatt i våre løp og ikke er medlemmer (kk). NIF kjører noen ganger Webinar om
medlemsløsningen i KlubbAdmin.
Styret drøftet litt om klubben bør ha en ny funksjon som medlemsansvarlig som kan ivareta
dette med medlemsregistrering, ajourhold, oppfølging, sammen med kasserer? Det kan være
ok at flere kan bruke Norges idrettsforbunds sitt medlemsregister via medlemsløsningen i
KlubbAdmin, både administrasjon av medlemmer og fakturering av medlemsmassen. Lme
drøfter dette med kasserer, og konf. med Frode om dette også.
Sak 35 Oppnevning av NNM 2021 komité
NNM 2021 er fastsatt til 14.-16.august 2021
Anders K/Marit J som løypeleggere i sprinten? (Nytt Mørkvedsprintkart eller kan området
ved Stadiontunet og Østbyen være et alternativ?)
Forslag til løypeleggere på langdistansen? (Vatnlia kartet)
Forslag til løypeleggere til stafetten? (Vatnlia kartet)
Vi har flere dyktig løypeleggere, løpsledere og medlemmer som kan ivareta ulike
funksjoner og styret oppfordrer medlemmer til å melde seg frivillig til oppgaver til IRU
og styret slik at vi får dette på plass før årsmøtet. Oppfordring legges ut på hjemmesida.
Sak 36 Stolpejakttilbud ut 2020 og i 2021
Den betalingsbare kartløsningen for stolpene i LangåsenMaskinisten vil bli stående ute til
30.12., og disse stolpene vil gi stolpejegere mulighet til stolpejakt-turer i nov. og des. 2020.
For å kunne benytte den appen, må de betale for karttilgang, en symbolsk sum på kr 25(hvis
de ikke har kjøpt karttilgang tidligere eller årets TurO pose med kartkode). Noen forenklede
kartbrosjyrer legges ut i Stormen bibliotek, ellers info på sosial medier/FB gruppe/nettaviser.
Klubben har mottatt kr 35000 til Stolpejakt i 2021 og områdene Skivika/Rønvik,
Alstad/Hunstad, Mørkved og sentrum prioriteres, sammen med Misvær.
Tverlandet/Saltstraumen satser vi på at TIL ivaretar. Hva med tilbud på Fauske?
Åge og lme vil delta i et nettmøtene 3.11. med NOF og 27.11. hvor vi drøfter videre opplegg
med foreningen Stolpejakten, samt at det også kan komme info under Kretsledermøtet/
Forbundstinget/Kompetansedagene som vil ha betydning for neste års opplegg.
Det foreslås etablert en eget Stolpejaktutvalg i klubbens organisasjonsmodell.

Sak 36 Fastsette dato og sted for årsmøtet
Normalt har dette vært avholdt i slutten av januar, men kan av praktiske grunner gjerne
flyttes til starten av februar, dersom kretstinget legges ei/to uker senere. Styret vedtok at
årsmøtet legges til mandag 15.februar 2021. Sted og opplegg bestemmes senere.
Sak 37 Geiter i Rønvikfjellet sommeren 2021
Klubben hat mottatt henvendelse fra Bodø kommune v/varaordf. Ola Smeplass, 91 79 19 36
Dette er prosjektet vi ser for oss: En geitebonde leier ut 10-20 geiter av rasen kystgeit til en
fast pris pr.dag. Disse blir transportert til Bodø, settes ut i Rønvikfjellet våren 2021, og er
der fram til høsten. Geitene har GPS-krage, og dere kan ha ansvar for å drifte dette systemet
som både avgrenser dyrenes bevegelsesområde, og gjør det mulig å vite hvor de til enhver
tid befinner seg.
Dere har ansvar for jevnlig tilsyn med geitene (de skal ikke melkes!), og sørger for å skape
trygghet for dyrene ved at de har noen faste «venner» blant alle som de vil møte i løpet av
sommeren. Dere oppfordrer folk til å besøke geitene, og å bidra til inntekter ved å be folk
vippse penger til støtte for prosjektet, for eksempel gjennom plakater. Bodø kommune er
prosjektansvarlig, og garanterer for at dette ikke fører til tap for dere, samtidig som at dere
kan tjene gode penger.
Vi kan ha et møte en av de nærmeste ukene, der geiteeier, Bodø kommune ved undertegnede
og dere kan diskutere prosjektet. Utgangspunktet må være at prosjektet er for et og et år.
Vi har tro på at dette vil være med og skape mye blest omkring dyrehold, og vil bidra til at
flere bruker marka vår. Kanskje særlig barnefamilier. Videre kan det bidra til å holde elgen
unna de mest sentrale turområdene. Det vil også være et godt bidrag for å motvirke
gjengroing av marka. Gi beskjed snarest dersom dere er interessert, eller vil vite mer.
Styret vil takke for henvendelsen, men kan ikke påta seg oppgaven med å ha ansvar for
tilsyn. Klubben vil kunne komme med innspill til hvor vegetasjonen er tett/behov for
beiting.
Sak 38 Event (forhold som må følges opp):
 Møte om kartkontoene (jf årsmøte og vedtak/innspill)
 Møte m/CAB, CBB, PR om klubbens historie
 Behov for presisering av regler for dekning av utgifter på løp
 TurO 50 år i 2021
 Mulighet for sponsoravtale med sportsbutikk følges opp (annonse/tilbud på ny løpsjakke
med for, annonse på kart og stolper, egen B&OI orienteringsrabatt etc. konf med Steve)
 Utvalgene bes starte arbeidet med innhold til Årsmelding for 2020
(Referat fra styremøte 28102020)

