B&OI orientering
Referat fra styremøte, torsdag 4.februar 2021 kl 20-22, Høgliflata 1
Til stede: Marianne, Katrine, Øyvind, Morten og Leif Magne
Referatet sendes vara til styret, utvalgsledere og legges ut på klubbens hjemmeside
Sak 44 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 9.12., samt div info.saker
- Rapport sendt til NOOK – (digitalt) kretsting blir avholdt ferdag 19.2. kl 19
- Mange påmeldte fra klubbens på NOFs digitalt løypeleggingskurs 10.2. kl 18-21
- Tilskuddsordninger frivillige organisasjoner tilslutta FNF Nordland (info mottatt)
- Påminning fra NOF «orientering – Kart i skole og fritid» (videre sendes ØJO g CBB)
- Inkludering i idrettslag, søknadsfrist 10.2. fra Bodø idrettsråd (vi søker ikke nå)
- Referat fra møte 20.1.i Stolpejakt komitéen; sesongplanlegging godt i gang; sentrum,
Hunstad/Mørkved og Saltstraumen som gratistilbud, og Rønvik som betalbart jaktkart
- Referat fra møte 21.1. med Geir Svarholt om TurO/Stolpejakt på Fauske i 2021; vi skal
hjelpe de med et stolpejakttilbud, Jakob K S har laget kart, Åge og LME følger opp
- Referat fra møte 27.1.med kartkomitéen; Mprten satser på å ha revidert kartplan ferdig
til ca 15.2., Amund har sagt ja til å synfare, oppdatere og utvide Langåsen Maskinisten,
og Bamse/Øyvind vil bidra med oppdatering av sprintkartet på Mørkved før NNM
- Vatterte jakker er satt i bestilling av Janne; mange ønsket 27 bestilt, venter på logoen
- Webkurs Årsmøte - planlegging og gjennomføring, tilbys av NIK, og gir innsikt i hvordan

-

man legger til rette for en årsmøtegjennomføring i henhold til lovnormen. Som følge av den ekstraordinære korona-situasjonen kan årsmøte også i 2021 gjennomføres digitalt. NIF har utarbeidet en veileder for
gjennomføring av digitale årsmøter, og vi går gjennom denne i dette kurset, samt gir råd og veiledning til
hvordan gjennomføre et digitalt årsmøtet. (Kurs 4.2. + nytt kommer fra NIF)
Vaktlisten Idrettsbygget Bodin vsg er tatt i bruk; info lagt ut til medlemmer

Sak 45 Årsmelding og styrets oppsummering av 2020
Innholdet i punkt 12 og 13 i Årsmeldingen 2020 ble diskutert og justert, leder foretar siste
revidering/oppdatering, og legger ut dokument til innkalt Årsmøtet 15.2.2021 kl 18 (Ok)
Sak 46 Forslag til justering av «Organisasjonsplan B&OI orientering 20
Forslag ble drøftet, og noen justeringer og presisseringer ble foretatt, og leder legger
dokumentet som er årsmøtesak 13. Det er også sendt til valgkomitéens medlemmer som
grunnlag for deres arbeid før/til årsmøtet. (Ok)
Sak 47 Utkast til Strategi- og langtidsplan 2021-2024
Utkastet ble drøftet, og leder foretar en justering og tar inn ett nytt hovedpunkt:
Idrettssatsing og topputvikling. Revidert utkast sendes til styremedlemmene til
godkjenning før det legges ut som årsmøte dokument (Ok)
Klubben må ha et slikt dokument når vi søker på aktivitetsmidler fra NOF. Planen må
samsvare med årsmeldingen, styrevedtak og hva vi mener er viktigst å satse på framover.
Et slik dokument bør tas opp til drøfting med alle medlemmene slik at styret får tilbakemelding på viktige satsingsområder i de kommende 3-4 år.
Sak 48 Forslag til budsjett for 2021
Katrine lage den vanlige regnskapsoversikten, samt med et budsjett forslag for 2021, basert
på budsjettet for 2020 til årsmøtet. Dette legges ut til medlemmene senest mandag 10.2.
Styret er åpen for at det kan bli nødvendig å foreta budsjettjusteringer i et medlemsmøte.

Sak 49 Andre årsmøterelaterte forhold
- B&OIs klubbhus i Tennisveien er reservert mandag 15.2. fra kl 18-> , men Katrine vil
undersøke om det er mulig å avvikle Årsmøtet i auditoriet på Bodin vgs, der det er faste
plasser og som gjør at større andel av medlemsmassen får delta fysisk. Avklares til 10.2.
(Utfordringen med klubbhuset er at det der kan være max 10 personer samlet?)
- Forslag til møteleder, Morten S
- Som referenter spørres Arne Kristian + Regula/Marit (leder spør)
- Info til valgkomiteene, jf sak 46 er sendt
- Felles kaffe/tee må dessverre droppes av smittevernhensyn
(Alt må vi kjøre et Årsmøte ved å bruke Teams/Zoom el)
Sak 50 NNM 2021 13.-15.august 2021 (Saken ble utsatt)
Løypelegger sprint Ander Kure og Arild Hegreberg på lang eller stafett, har begge sagt ja.
Trenger en løypelegger til. Foreløpig ingen løpsleder på plass, noen er forespurt.
Har reservert hovedhus, lavvo og ei hytte, med forbehold via utleier Irene på 909 69 212.
Arild vil foreta justering av kartet, ut fra løypeleggerbehov, Øyvind vurderer om han vil
påta seg å oppdatere sprintkartområdet på Mørkved. (Anders K har planer for sprintområde)
Sak 51 Eventuelt
- I neste styremøte tas Stolpejaktavtalen med Foreningen Stolpejakten opp til godkjenning
- Tur O fyller 50 år i år, TurO utvalget planleggingsmøte på mandag 10.2. kl 1930
(Referat fra styremøte 04.02.2021)

