
B&OI orientering 

 

Referat fra styremøte, torsdag 7.oktober, kl 20-22, på Klubbhuset i Tennisveien. I henhold til 

avtale var det et felles møte med kontrollkomiteen som deltar under første del av møtet 

 

Til stede: Katrine, Jacob B L, Morten, Jon, Frode og Leif Magne.  

Meldt forfall: Marianne 

Referatet sendes styre m/vara (Marit W K og Silje), samt til utvalgslederne Marthe, Torkel, Bamse 

og Arne Kristian, og legges ut på klubbens hjemmeside og FB gruppe. 

 

 

Sak 27 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 26.8., samt div info.saker 
- Rydding og lagertelling i Hammarliabua er kommet i gang (30.9. og 5.10.)(lme) 

- Forsvarets bruk av våre løyper; påminning til løpsledere/løypeleggere 15.10. om at 4km 

løypa skal benyttes av Forsvaret på onsdag event uka etter løpet (steve) 

- FMK-opplegget videre oppfølging? Bl flyttet som del av tirsdagsløpene i høst 

- Deltakere på NM langdistanse, NC og NM natt (Kaja, Joar og Martin) 

- Skolesatsing- planvedtatt skolemesterskap i sprint får vi nok ikke til i høst  

- Bodøidrettens møteplass, flyttet til lørdag 27.november (ms/lme deltar, flere?) 

- NOFs kompetansehelga og kretsledersamling 29./30.10.-31.10. på Gardermoen. Regler 

for NNM bør justeres noe mht premiering stafett og løypelender eldre klasser. Torkel er 

med i arbeidsgruppe som har forberedt sak til kretsledermøtet/forbundstinget om ikke 

norske statsborgere og NM medaljer mm (kommer muligens ut på høring?) Torkel og 

Lme er påmeldt, oppfordrer andre til melde interesse til leder, påmelding frist 17.10. 

- IRU jobber med vintertreningsopplegget, inkl vintercupoppsett, det er lagt ut en 

oppfordring på klubbens FB side, til alle aktive medlemmer, om å påta seg opplegg, 

frist 26.10. Alle aktive medlemmer oppfordres til å bidra! 

- Treningslokaler ved Mørkvedmarka på tirsdager kl 19-20, ute kl 18-19 på tirsdager, samt 

tilbud om o-teknisk på torsdager 

- Barnas idrettsdag i november ble avlyst i år 

- Det jobbes med en ungdomssamling i Korgen 29.10.-31.11. (Marianne P mfl) 

- Søknad om aktivitetsstøtte til utvidelsen av «Nærkart med faste poster» er innvilget med 

kr 55000 fra Bodø idrettsråd, klubben får midlene i år, men de vil brukes i 2022, vi laget 

et prosjekt på dette (jf vedtak i sak 22/2021 i forrige møte) 

- Mottatt henvendelse fra bydelsutvalg som ønsker Stolpejakt på Landegode og Helligvær 

- Felles tur-o og stolpejaktavslutning,  fredag 5.november – opplegget i Mørkvedhallen, 

nytt planmøte er avtalt den 26.10. kl 2030 hos Regula (morten s/torkel i) Program snart 

klart, og viktig med annonsering slik at mange møter opp 

- TurO jubileumsdiplom 1972-2021 er laget. 

- Mulighet for innendørs o-løp i høst som sesongavslutningsmarkering på Nord Univ? 

(lme undersøker dette) 

- Flyttingen av postboksanlegget til Bodø postterminal er utsatt inntil videre 

- Grunneierkonflikter vi må unngå i 2022 (lme har arkivert koorespondanse/dialog)  

- Overføring av midler fra nedlagt ogruppe i Fauske IL (KK sender henv til Geir, jf epost) 

 

Sak 17  Medlemskontigent og medlemsverving (Jakob Berg Loftshus) 

 Gjennomgang av medlemslistestatus, og Jakob har informert om at han flytter fra Bodø 1.11. 

Ny medlemslisteansvarlig,, avventes til etter årsmøte, asserer ivaretar event purringer. Det er 

kommet nye studenter som er o-løpere ved Politihøgskolen og Universitetet. Ikke 

medlemmer som har deltatt på Saltenkarusell-løp, skal faktureres for startkontigent dersom 

de ikke er medlemmer. Kasserer følger også opp FMK påmeldte. VIPPS plakat legges i 

Hammarlibua slik at de kan tas med på tirsdagsløpene. 



 

Sak 18 Regnskap og økonomirapport per dags dato (Katrine K)  

Vi må også sørge for at «VIPPS 24426» plakaten er med på tirsdagsløpene for de som må 

låne EKT-brikker kr20, event ikke er medlemmer i klubben og skal betale startkont. kr 50. 

Regnskapsrapporter; driftsresultatrapport per 7.10., NNM 2021 resultatrapport, samt 

balanserapport gjennomgått. Klubben vil nok komme ut med et overskudd. Riktig satsing 

med reise og opphold på årets KM løp. Detaljert IRU budsjett må utarbeides. Løpsavgiften 

til NOF er betydelig. Noen som må sendes før vi får utbetalt tilskudd? (NOF, Bodø 

kommune, ANmedia/Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, NOOK?) Hva er overført fra 

Fauske o-lag?  TurO salget forventes å passere fjoråret. Bra salg av Stolpejaktkartet i 

Rønvika, nesten 600 solgte kart. Ove 6400 deltakere totalt på klubbens stolpejakttilbud. 

Manglende dugnadsinntekter på vakt er delvis kompensert via ekstraordinær støtteordning. 

Det sendes en henvendelse til NOK/NOOK om mulighet for felles kollektiv 

«underslagsforsikring» i NOF/kretsen (lme følger opp). Når det gjelder kartprosjekt vil 

Morten kalle inn kartutvalget til møte. Oversikt over frivillig VIPPPS-innbetaling lages før 

trekking av gavepremier, gjøres til overgangen okt/nov.  

 

Sak 19 Sponsoravtalen med Sport 1/Sportshuset Bodø (Steve) UTSATT 

Avtale er ikke signert, men klubben mottok premier verd ca kr 20000 tilknyttet NNM, samt 

markedsført Sport 1 på arena og på startnummer og løpskartene. Dette vil bli synliggjort i 

regnskapet for 2021, og bidro til overskudd på NNM 2021 arrangementet.  

 

Sak 28 Besøk fra NOF 

Jørgen Mårtensson 5.-6.11. i forb. med TurO, og Jan Arild Johansen 6.-7.11.i forb. med 

mulig søknad på NM i Sprintorientering i 2024. Eget Tur O/Stolpejaktmøte 6.11. kl 9-11 

med Jørgen. Nærmere avtale gjøres med Jan Arild etter medlemsmøte om mulig søknad om 

NN 2024 i Sprintorientering.  

  

Sak 29  Medlemsmøte om mulig søknad om NM 2024 i Sprintorientering i Bodø (ms/lme) 

 Etter forrige styremøte, har dette vært et tema på klubbens FB grupper og vi har mottatt flere 

tilbakemeldinger fra medlemmene. Det foreslås at vi kaller inn til et medlemsmøte hvor det-

te drøftes, før søknad sendes inn. Det vi da vært flott om vi kunne hatt mulig(e) løpsleder(e) 

og løypeleggere «på plass» før vi sendte inn søknad og drøftet dette med arrangement an-

svarlige i NOF, Jan Arild Johansen, som har reservert helga 6.-7.11. til besøk i Bodø.  

 Vi inviterer til et medlemsmøte i uke 42, torsdag 21.oktober kl 20, på B&OIs klubbhus. 

Her ønsker vi innspill, hva som må avklare med NOF, mulig sprintområder i Bodø? 
Medlemmer som har deltatt i NM Sprint kan sikkert fortelles mer om erfaringer og opplegg. 

Vi oppfordrer spesielt Marte, Eirill, Elin, Elisabeth, Anders, Martin, Kennet V, Steve, Torkel 

og Arild mfl til å komme med synspunkter/innspill. Morten vil kunne fortelles litt om hva 

som skjer i 2024 av idrettsarrangement knyttet til Bodø som europeisk kulturhovedstad. 

 Møtet kunngjøres via klubbens hjemmeside og FB gruppe.    

 

Sak 30  Eventuelt 

  

Neste styremøter: 

 

 Torsdag 4.nov. Sesongavslutningsplanlegging, samt forberedelse årsmøte feb. 2022 

 

 Torsdag 2.des. (blir muligens flyttet til ny dato) 

 Årsmelding 2021, samt mål/strategiplan/budsjett  

                                   
(Referat fra styremøte 07102021, felles med kontrollutvalget) 


