
B&OI orientering 

 

Referat fra styremøte, mandag 1.mars 2021 kl 20-21, via Teams  
Til stede:  

Marianne, Katrine, Jacob og Morten, Silje Wästlund, Marte Fallbakken Berge og Steve Samuelsen 

Referatet sendes styret m/vara og utvalgsledere, og legges ut på klubbens hjemmeside og FB gruppe 

 

Sak 1  Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 4.2. samt div info.saker og 

formelle oppfølginger etter årsmøtet 
- Mange fra klubben deltok på løypeleggerkurset 10.2. (ble gjennomført digitalt) 

- Kretsting avholdt 19.2. protokoll vedlagt; KM helg i Kabelvåg 26.-27.juni og KM på Mo 

28.-29.august 

- Webkurs 15.2. om hvordan gjennomføre årsmøte digitalt; en deltaker 

- Kontakt med skolekontoret om skolekartverket (ØJO), oppfølging/dato? 

- Vatterte jakker ankommet og fordelt, klubben dekker påtrykk av logo 

- Etter Årsmøtet 22.2.: trenger fdata+pnr fra Jacob og Silje slik at vi får oppdatert i 

Brønnsundregisteret, protokoll forventes, medlemskontigent-infoen er oppdatert  på 

klubbens hjemmeside (akn).  

- Vi må finne en vara til kontrollutvalget (Heidi N Klæboe?) og ett medlem til 

valgkomiteen (forslag ønskes på en (yngre) mann?) 

- Markering ved bisettelsen; blomsterdekorasjon i o-postflaggets farger med sløyfe og 

B&OI logoen, samt en kort tale med takk for gode minner fra klubben (lme) 

- Oppdatert Kartplan mottatt fra kartleder (utdelt og Morten S følger opp i kartutvalget før 

den vedtas i styremøte) 

- Vi får kr 25000 i støtte fra Bodø komme til Stolpejakten 

- Rapportering av medlemsopplysninger mm til NIF, frist 30.3. (ans.: lme) 

- Status synfaring/utvidelse av Langåsen-Maskinisten kartet til FMK? (spør ABK) 

- Referat fra tur-O utvalgets møte; er i rute, Keiservarden-Junkerfjellet, Mørkvedmarka og 

Hunstadlia, ekstrarunden i Heggmoen, tur-O pakking mandag 3.mai, felles pris kr 275, 

QR.koder på postene, og turorientere får 20 poeng for 20 stolper i Stolpejakten, 50 års 

jubileum og bruk av diplomer fra første årene?  

 

Sak 2 Ansvarfordeling i styret; 

Marianne; oppnevnt av styret som barneidrettsansvarlig, smittevernansvarlig og er med i 

arbeidsgruppe som ser på klubbens hjemmeside/markedsføring og fadder for B&OI ung  

Katrine; kassserer som følger opp epost: okonomi.bodo.o.gr@gmail.com, samt bistår med 

tur-O-salg fakturering  

Jacob:  funksjonsansvarlig for medlemsregistering, i samarbeid med kasserer, samt styrets 

fast kontakt sammen med IRU-utvalget  

Morten: kart/anlegg/prosjektsøknader og oppfølging, 2024 satsing, også vår mann i Bodø 

idrettsråd og leder kartgruppa 

Årshjul for møter vurderes ønskelig å lage, det lages et utkast basert på siste år (lme)  
 

Sak 3  Godkjenning av avtalen med Foreningen Stolpejakten  

Mottatt avtaleutkast 26.2. var sendt ut, og styret gir styreleder fullmakt til å signere avtalen. 

 

Sak 4 Løpstilbud til Forsvaret i o-sesongen 

Klubben tilbyr Forsvaret samme opplegg som i 2020, til en pris på kr 7000. Det er ønskelig 

at Forsvaret bidrar med innhenting av postene, spesielt hvis det er ønskelig at de skal henge 

ute ut over onsdager. Kun 4 km løypa tilbys, klubben ønsker å hente inn EKT i snorer raskt. 

Styreleder tar kontakt med idrettsavdelingen i Forsvaret v/Ludvig Furnes om dette. 

 

mailto:okonomi.bodo.o.gr@gmail.com


Sak 5 Medlem til styret i Bodø idrettsråd  

Klubben har mottatt epost som ber oss fremme forslag til styremedlemmer i Bodø idrettsråd 

som planlegger årsmøte i april/mai. Ettersom Morten S ble valgt inn som vara i 2020, så 

styret vil fremmer forslag om at han velges inn i styret. Morten sier seg villig til å stille. 

 

Sak 6  Mulig samarbeid med Sportshuset/Sport1(Steve) 

 Vi venter på tilbakemelding, Steve følger opp, vil også kontakte COOP. 

 

Sak 7  Terminliste og NNM 2021 13.-15.august 2021 (En viss usikkerhet om NNM kan arr?) 

IRU planlegger sprintløpsoppstart 20.april, forslag til fordeling av løypelegging/løpsleder 

ansvar vil foreligge til påske. Marianne vil bidra til at smittevernregler blir ivaretatt. Salten-

dilten er med i oppsettet, og KM og NNM bør legges inn på vedtatte datoer. 

Når det gjelder NNM så må vi jobbe videre med det, foreløpig er løypelegger NNM sprint 

Anders Kure og Arild Hegreberg på NNM lang på plass, men vi trenger en  løpelegger til 

NNM stafett; burde vært en dame, Katrine kanskje Amund eller Martin kan gjøre det (eller 

utflyttet oløper; Katrine skal spørre Jakob K S)?  Per R foreslås som postutsettingshjelper. 

Kan Bjørn Tore Winther, Steve Samuelsen og Moren Tjønndal danne et løpslederteam?   

Har reservert hovedhus, lavvo og ei hytte på Vatnlia leirsted/Sjunkhatten leirskole, med 

forbehold via utleier Irene på 909 69 212. (Foreslått navn er «gjengangere», vi trenger flere) 

Marit J., Frode, Arne Kristian og Terje får ansvaret for påmelding, tidtaking og resultatlister 

Jan P., Regula H, Kristin S og Geir Moen tilrigging og event salg på arena og felles mat og 

medaljeutdeling på lørdagskvelden. Tore Jakola bør spørres om å være speaker. 

Arild vil foreta justering av kartet, ut fra løypeleggerbehov, Bamse har påtatt seg å synfare 

sprintkartområdet på Mørkved. (Anders K har planer for sprintområde). Vi tar dette opp på 

planlagt medlemsmøte onsdag 14.april, og planlegger NNM videre selv om det i dag er en 

viss usikkerhet om o-løpene i sommer. Ny Jukola bulletin forventes 4.mars, MG i juni/juli? 

  

Eget møte med alle løypeleggere/løpsleder i 2021 planlegges til onsdag 7.april (alt 14.4.) 

 

Sak 8  Medlemsmøte like etter påske-innhold, opplegg og sted 

Medlemsmøte onsdag 14.april, der vi presenterer terminlisten og samt informerer om 

opplegg for 2021. IRU bes bidra til terminlisteoppsettet, samt at dere setter opp en budsjett 

for hva tildelt pott kan tenkes brukt. Ber Marte forberede seg til å si noe om det. 

Naturlig at det også informeres om materiell og løpstøy/-utstyr i samme møte (Janne), likeså 

om klubbens tur-O pakking og opplegg (Torkel) og andre arrangement som vi må forvente at 

medlemmer stiller opp på. Kanksje Fart-Med-Kart opplegget kan presenteres også (Asgeir, 

Eiril, Elisabet). Det vil være bra om kretsen hadde avklart reiseleder til HL/O-landsleiren 

(Marianne/Janne/Trond). Når det gjelder Stolpejakten så planlegges den ferdig og operativt 

til torsdag 25.mars i byen/Bodøsjøen/Hunstad, men mulig senere slipp av Rønvik og 

Saltstraumen. NNM komiteen bør vi få på plass i løpet av dette medlemsmøtet. 

Katrine spør skolen om å få være i kantina på Bodin vgs, alt Bodø vgs (Janne). Hvis vi må 

bruke klubbhuset, så må vi også bruke Teams (som kan bli et alternativ både 7. og 14.) 

 

Sak 9 Eventuelt                                                                                          
- Markedsføring av o-idretten som trygg koronaidrett 

- O-kurs for voknse/interesserte 

- Hva med en lengre C/N-løype på tirsdager som gir utøvere mer fysisk trening, men som 

er lett orienteringsmessig (tilpasset terrengløpere) 

 

Neste styremøte ble fastsatt til mandag 12.april kl 20, sted og opplegg avklares senere 
 

(Referat fra styremøte 01032021) 


