
B&OI orientering 

 

Referat fra styremøte, tirsdag 7.12. kl 20 i PBL bygget i byen 

Til stede: Marianne, Marit W K, Morten, Steve og Leif Magne 

 

Sak 30 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 7.10.  samt div info.saker 
- NOFs kompetansehelg . 30.10.-31.10. var bra, presentasjoner er lagt ut på Orientering.no  

- Medlemsmøte 20.11. om event. NM i sprintsøknad og mulige sprintterreng, tilknyttet 

besøket fra NOF ved Jan Arild Johnsen Han og sprinttrener Anders Nordberg har vurdert  

våre urbane sprintterreng til event søknad om NM Sprintorientering i 2024 

- Medl. møter avholdt; torsdag 28.10. om NM Sprint 2024 søknad og lørdag 6.11.om 

TurO/Stolpejakt videre.  

- Jörgen Mårtenssons presentasjon vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og FB gruppe.  

- Satser på en lagertelling i Hammarliabua før årsmøtet (en liten dugnad?) (lme) 

- Ungdomssamling i Korgen 30.10.-31.10.( 4 fra klubben, pluss reisel./instr.)  Flott 

opplegg og gode tilbakemeldinger, men flere burde deltatt fra Bodø 

- Oppfølging av FMK-deltakere, behov for eget medlemsmøte om rekrutteringsarbeid 

- Bodøidrettens møteplass, lørdag 27.nov. ble utsatt til 2022 (lme og ms påmeldt) 

- IRU har laget vintertreningsopplegg, inkl vintercupoppsett, og alle medlemmer bes 

sjekke denne og hva de er tildelt av treningsoppdrag. Steve tar initiativ til IRUmøte 

- Ref fra møte i kartutvalget, pluss brev sendt il Bodø kommune (ms) Intet svar foreløpig 

- Søknad om støtte til Stolpejakt i 2022 (Landegode, Helligvær, Skjerstad, Misvær) sendt 

til Polarkraft, også til Bodø kommune. Flere andre aktuelle vil bli vurdert. Klubben har 

innhentet pristilbud på noe Stolpejakt kartarbeid. (Stolpejaktgruppe tar snarlig et møte)   

- Felles tur-o avslutning og 50 års jubileum på fredag 5.november; godt fremmøte og flott 

opplegg, jf FB oppslag, men klubben er skuffet over at AN ikke har publisert innlegg 

- Tur O salgsoversikt for 2021? (Torkel). 

- Klubbens andel (kr 20826) av betalingsbart Stolpejaktkart/Rønvik er mottatt fra FS  

- Flyttingen av postboksanlegget fra Bodø postterminal til Postterminalen i Langstranda  

- Mottatt lokale aktivitetsmidler (kr 25058), prosjektmidler (kr 50000) og ekstraordinært 

tilskudd (kr 3672) fra Bodø idrettsråd og aktivitetsstøtte fra NOF (kr 20000), Noe av 

dette skal brukes i 2022 

- Klubbens avtale med Bodin vgs og Trommekorpset? (Har vi noe skriftlig Åge/Torkel?) 

- O-boka 2021 (5ex), samt 1 ex av PWT 25 år-boka er kjøpt inn, O-boka videreselges, 

men ellers nyttes disse som takke-gaver. PWT boka kan sikres blant interessenter 

- Rapporter sendt til Bodø kommune om Stolpejakt 2021, til NOF og fond   

- Arrangørmøte med Foreningen Stolpejakten 29.11. (Åge M og lme deltok)  

- Morten og Lme deltar på Bodø idrettsråds møte 7.12. kl 18-20 om hvordan få store 

idrettsarrangementer/konferanser til Bodø/Nordland 

- Info om fareområder i Bodø-marka ifm Landsskytterstevnet 29.7.-5.8.2022 –vil ha 

betydning for neste års tur-O opplegg, samt egne løp? (Infoen vil bli lagt ut på hj.side) 

- Prosjektet Urbant landbruk ønsker samarbeid om Grønne turer/Stolpejakt 

- Leder tar eget økonomimøte med kasserer på torsdag 9.12. 

- Valgkomiteen ønsker oversendt organisasjonsoversikter/de som er på valg (lme->mwk) 

- Behov for supplering med en ny i valgkomiteen (Regula ble valgt som vara?)   

 

 

Sak 31  Medlemskontigent og gjennomgang av medlemslister (kk/lme)  (Tas opp 9.12.) 

 Gjennomgang av medlemslistestatus, samt FMK medlemmer som må følges opp?  

Nye studentmedlemmer og andre som har deltatt på våre Saltenkarusell-løp følges opp. 

Ikke er medlemmer i Salten klubber skal betale startkontigent kr 50. 

(KK og Lme tar et formøte 2.12. om øko./regnskapsstatus) 



Sak 32 Regnskapsstatus per dags dato (kk) (Tas opp 9.12.) 

Sendt rapport til NOF, samt Sparebankstiftelsen og Bodø kommune,  

Fauske IL nedlagte o-lag vil overføre midler til ny konto opprettet for det. 

Hva med Tur O fakturaer/innbetalinger?  

 

Sak 19 Sponsoravtalen med Sport 1/Sportshuset Bodø  

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. Klubbens muntlige avtale 

gjelder også for neste år, for tilsvarende premiebeløp. Sport1 og vi er fornøyd i 2021. 

Sport1 skal tilbys logoplass på neste års stolper. Steve følger også opp mulighetene for at 

COOP Nordland også kan bli sponsor i 2022. Godt jobbet, Steve!  

 

Sak 33 Oppfølging etter besøket 19.-21.11. av Jan Arild Johansen fra NOF  

Nyttig besøk hvor noen mulige sprintområder ble befart og vurdert. Jan Arild, Arild, Bamse 

og Leif Magne deltok, samt at Kenneth fra TIL også deltok for å vurdere våre 

terrengmuligheter. Forannevnte, samt Edvin og Torkel deltok oppsummeringsmøtet etterpå.  

Kort referat lagt ut på klubbens hjemmeside. Klubben har fått frist til ut januar 2022 med å 

søke, og styret innkaller medlemmene til klubbmøte torsdag 20.januar hvor dette bli tema.   

Vi har mulighet til å invitere landslagstrener Anders Nordberg hit også. I tillegg bør vi samle 

alle medlemmer å drøfte videre rekruttering, informere om vinter opplegg, samt ta opp 

aktuelle prioriteringer før årsmøtet. Årsmøtedato ble fastsatt til torsdag 10.februar 2022. 

  

Sak 34 Prosjekt «Nærkart med faste poster 2021/22» 

 Klubben har som kjent, mottatt kr 50000 i prosjektstøtte til dette arbeidet. Og Bamse har 

laget en skisse til prosjekt plan. Styret ønsker at vi får med kartområdene; Bankgata/Bodø 

vgs/Aspåsen (Villa Vekst), samt gamle Volden (Miljøfabrikken). Kan brukes som Grønn tur 

tilbud, benyttes av Fart med kart og i Stolpejaktopplegg. Spør CBB om han vil være pro-

sjektleder, og avklare hvem som kan være med som medhjelpere i prosjektet (lme->cbb)   

   

Sak 35  Infogruppas arbeid med revidering (mp) 

Styret opprettet en arbeidsgruppe (AKN, ØO og MP) og de har gått igjennom klubbens 

hjemmeside og ryddet. Vår hjemmesideplattform setter noen begrensninger. I tillegg er det 

lagte «tidløs» Info folder i brettet A3 som krever at QR innhold blir oppdatert til våren 22. 

Styret ønsker derfor at denne arbeidsgruppen fungerer til sesongstarten vår 2022.  

 

Sak 36 Rekrutteringsarbeid – flere medlemmer? 

Klubben sitter på både tur-O oversikter, samt oversikt over Stolpejegere. Begge disse kan 

muligens nyttes til å knytte kontakter med mulige nye medlemmer og utøvere? B&OI Ung, 

med foreldrekontaktene Janne og Marianne, ar et flott initiativ som klubben skal støtte. 

Bør vi satse spesielt på skolene på Hunstad og Bodøsjøen, hvor vi har aktive medlemmer? 

Bodø idrettsråd mfl gir støtte til opplegg «Tilbake til idretten» mm, på Barnas idrettsdag 

høsten 2022 skal vi ha ekstra personer som sørger for oppfølging av interessert. Rekruttering 

og skolesamarbeid bør være prioritet nr 1 i neste års aktivitetsplan. Dessuten vil klubben 

arbeide for/støtte opplegg med sosiale samlinger m/treningsopplegg ut på vinteren/til våren.    

 

Sak 37 Eventuelt 

 * Nødv. info om nye smitteverntiltak vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og FB 

  

Neste styremøter:  

 Torsdag 6.jan 2022. Årsmelding 2021, samt mål/strategiplan/budsjett mm  

                         
 (Referat fra styremøte tirsdag 7.12.2021) 


