B&OI orientering
Referat fra styremøte, onsdag 9.desember 2020 kl 2000 (gjennomført som nettmøte/Teams)
Til stede: Katrine, Marit J (for Marianne), Øyvind, Morten og Leif Magne
(Referatet sendes styret og utvalgslederne, og legges ut på klubbens hjemmeside.)
Sak 39 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 28.okt, samt div info.
- Hammarliabua, varelagertelling, ny dato for varetelling avtales
- Litt fra NOFs forbundsting (lme)
- Underveisrapport til Gjensidigestiftelsen «Skolekartprosjektet» er sendt (MB)
Morten følger opp Bodø kommune mht manglende svar på våre brev
- Teamsmøter; Stolpejaktevaluering med NOF 3.11. (åm/lme) og Foreningen Stolpejakt
1.12. (åm/lme).
- Sluttrapport sendt Bodø kommune om Stolpejakten. Støtten kr 30000 er mottatt (lme)
- Faktura til Forsvaret på kr 6000 er sendt (lme) Event behov for ny faktura gjøres av kk
- Innkjøp og utforming av vattert klubbjakke (janne n)
- Søknad om komm.støtte (kr 35000) til fysisk akivitet/Stolpejakt 2021 er sendt (lme)
- TurO avslutningen 6.11. ble gjennomført i forenklet form, ca 40-50 innom
- Sesongavslutning utsettes pga smittevernhensyn
- Status info gruppa; akn, mp og øjo er kommet igang
- Vintertrening og vinter o-cup (ss)
- Årsmøte mandag 15.februar Forberedelse av sakspapir, utvalgenes ansvar, samt
innkalling må legges ut på klubbens hjemmeside, følges opp av lme)
Sak 40 Klubbstøtte til vattert klubbjakke?
Det er kommet ønske fra medlemmer om at klubben bidrar til at medlemmene kan få en
lunere jakke som kan nyttes før og etter løp/treninger, og Janne N har vært i kontakt med
Sport1 som kan tilby oss samme jakke som Mo orienteringsklubb har kjøpt.
Spørsmålet er om klubben bør subsidiere medlemmer som ønsker en slik jakke, eller om
klubben skal begrense subsidiering til løpstøy og overtrekksdraktene.
Enstemmig vedtak:
Disse jakkene trykkes med B&OI orientering som logo i hvit skrift.
Barn/ungdom <20 år får kjøpt de for kr 500 (samme pris som for overtrekksjakker)
Voksne må betale kr 950
Klubbens trenere får denne vatterte klubbjakka gratis
(Styret ber Janne om å foreta en samlet bestilling nå, og en supplerende bestilling ut på
våren. Ordningen kan bli justert senere i 2021)

Sak 41 Økonomistatus, medlemsstatus og nyrekrutteringen (kk)
Klubbens regnskap vil vise et betydelig overskudd i 2020 pga mindre reiseaktivitet.
Det er registrert litt over 150 medlemmer, og noen ny vil få medlemskontigentkrav fom
2021. Krav om startkontigent fra de som har deltatt i våre løp og ikke er medlemmer sjekkes
opp. NIF kjører noen ganger Webinar om medlemsløsningen i KlubbAdmin.
Styret mener klubben kan legge inn 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.
Funksjonen kan legges til en i styret eller tillegges et annet medlem slik som for andre
funksjonsansvarlige. Forslag fremmes for årsmøtet.

Sak 42 Oppnevning av NNM 2021 komité
NNM 2021 er fastsatt til 14.-16.august 2021 (mulig den bør utsettes til 20.-22.8.?)
Anders K 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 er lagt ut på klubbens hjemmeside, men må også legges ut på vår Facebook
gruppe (lme).
Morten kaller inn til et kartmøte etter jul hvor kartbehovet avklares

Sak 43 Event (og forhold som skal 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, bør har et felles planleggingsmøte TurO + Stolpejakt (ti/lme)
 Mulighet for sponsoravtale med sportsbutikk følges opp (annonse/tilbud på ny
klubbjakke med for, annonse på kart og stolper, egen B&OI orienteringsrabatt etc. konf
med Steve)
 Noen kart som har behov for oppgradering før 2021 o-sesongen (ms kaller inn til møte)
 Ettersending av noen KM-medaljer (lme konf med Torkel, ang SISO)
(Referat fra styremøte 9.12.2020)

