
B&OI orientering 

 

Referat fra styremøte, torsdag 7.1. kl 20, via Teams 

Til stede: Marianne, Marit W K., Silje, Morten og Leif Magne. Torkel deltok under sak 39 og 39. 

 

Referatet sendes styret m/vara, samt utvalgslederne 

 

Sak 38 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 7.12.  samt div info.saker 
- Satser på en lagertelling i Hammarliabua, neppe før årsmøtet 

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

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

sendt til Polarkraft og til Bodø kommune (foreløpig ingen tilbakemelding mottattt) og en 

egen søknad skal sendes til Bodø idrettsråd m fl. Også til Fauske idrettsråd, og til 

Nordland fylkeskommune som disponerer folkehelsetiltaksmidler? 

- TurO salgsoversikt for 2021 (oppd. 22.12. viser litt færre solgte konvolutter (548), men 

økt salg av ekstrarunden (103) og av kart på nett, 225 digitale brukere registrert, men 

likevel viktig å beholde papiropplegget TJ)  

- Postboksen er nå flyttet til Postterminalen på Langstranda (leder har de nye nøklene, en 

overlates til nestleder)  

- Klubbens avtale med Bodin vgs og Trommekorpset? Neppe egen avtale, men vi har siste 

inngåtte avtale mellom Bodin vgs og B&OI orientering fra 2011. Mulig klubben bør 

inngå en egen framleieavtale med Trommekorpset. (Lme kontakter LL og spør) 

- Vaktlisten ved idrettsbygget ved Bodin for vår 2022 er lagt ut på FB/hjemmesiden(Åge) 

- Vintertrening og vinter o cupen, IRU møte 7.1. der de vil vurdere/justere opplegget? 

- Ref fra møte 2.12. med kasserer om medlemslister, turO og regnskap. Avsluttet 

årsregnskap forventes innen løpet av 14 dager (KK). 

- Invitasjon til infomøte om koronasituasjonen på Teams 10.jan fra Idrettsforbundet, 

videresendes til styret og utvalgsledere (lme) 

- Valgkomiteen har satt i gang arbeid med å finne nye kandidater til de som står på valg i 

kommende årsmøte. De som forespørres oppfordres til å stille seg positivt.(Marit W K) 

- Kretsting NOOK 18.-19.febr., mulig TurO/Stolpejakt vil bli et hovedtema? Mest 

sannsynlig at kretstinget blir lagt til Bodø. Dato for KM? KM i Salten i juni og på 

Helgeland til høsten? (NNM 2022 er lagt til Harstad, og i helga 26.-28.8.) 

 

Sak 39  Medlemsmøte 20.01. om NM 2024 i sprintorientering 

O-gruppa i Tverlandet IL har gitt positiv tilbakemelding på å være medarrangør, og de 

inviteres til å delta på dette medlemsmøtet. Viktig at klubben har konkretisert målsetninger i 

en søknad om arrangementet, og rigger en NM-arrangementsorganisering som ivaretar og 

bygger opp nødvendig kompetanse. Klubben bør tidlig kontakte frivillige. Kan bli press på 

frivillige i 2024? NOF vil støtte og bistå med utstyr og tidtakingssystem. Klubben kan bruke 

mulighetene i 20220 og 2023 til å gjennomføre Skolesprint, også som et rekrutteringstiltak. 

Klubben bør ha en målsetning om å stille med egne løpere i alle klasser i et NM arrangement 

Viktig at et NM i Sprintorientering ikke sliter ut egne krefter. Sprintoløp på TVen kan bidra 

til ekstra oppmerksomhet. Bodø idrettsråd er positiv, og helga 9.-12.mai 2024 er reservert.   

Viktig å få tilbakemelding fra alle medlemmer, så vi håper på et fysisk medlemsmøte 20.jan. 

Morten og Leif Magne vil forberede et opplegg, samt undersøke mulig lokaler (Bodin vgs?)  

Vi trenger å ha forslag til hovedkomite, samt flere personer (3-4) i løypeleggerteamet.   

  

Sak 40   Årsmøte forberedelser/dokument 

Innkalling er lagt ut på klubbens hjemmeside, og med påminning via FB gruppen (2.1.) 

Årsmelding for 2021, arbeidsfordeling (styreleder sørger for punkter som ikke er nevnt): 

Absolutt siste frist for tilbakemeldinger er innen 17.januar. E-post er også sendt ut  



2.3. Informasjonsvirksomhet Arne Kristian 

4.0. Økonomi Katrine 

 6.1. Fart med kart (IRU v/Steve mfl) 

7.1. Nærløp og klubbløp (IRU) (styreleder oppdaterer oversiktstabell tirsdagsløp 2021) 

7.3. Utviklingsarbeid i regi IRU (IRU v/Steve) 

8.1. Turorientering (Torkel mfl) 

8.2. Stolpejakten (åge, arild, marit og lme) 

8.3. Samarbeid med Fauske IL? 

8.4. Planer for 2022? 

9. Trening og idrettslige resultater m/underpunkter (IRU v/Steve mfl) 

10. Kart (Kartutvalg v/Morten og Arild mfl) 

11.3.  Klubbdrakter og løpsutstyr (Janne) (Har mottatt 11.1. og 11.2. fra Bamse) 

 

Organisasjonsplanen etter årsmøtet 22.02.2021 foreslås videreført uten nye endringer, men 

dokumentet bør redigeres noe før det sendes ut. (lme gjør det) 

 

Oppdatering av klubbens langtidsplan 2022-25. Vedlegget som ble sendt ut, legges ut på 

klubbens hjemmeside og FB gruppe, slik at medlemmer kan komme med forslag og 

tilbakemeldinger slik at styret kan behandle det i neste styremøte, før det legges ut som 

årsmøtedokument. Styret drøftet også om formen på dokumentet bør over på regnark? 

Tiltak som er gjennomført og blitt en del av klubbens ryggrad, tas vekk. Dokumentet er 

nyttig og nødvendig når klubben søker om aktivitetsstøtte.   

 

 Budsjettforslag 2022, forslag settes opp i neste styremøte, når regnskapet 2021 er avsluttet. 

 

 

Neste styremøter:  

Onsdag 26.jan 2022 kl 20. Gjennomgang av Årsmeldingen for 2021, samt styrets forslag til 

langtidsplan og budsjett for 2022, basert på innspill og forslag i årsmeldingen.                                                         
 

(Referat fra styremøte torsdag 06.01.22) 


