
B&OI Orientering 

REFERAT FRA KONST. STYREMØTE 1/2022 – TIRSDAG 22.02.2022 KL 20 VIA TEAMS 

Til stede: Marianne Pettersen, Ann Trude Mohus, Joar Gjerdahl, Jakob Hunstad, Morten S og lme 

Referatet legges ut på klubbens hjemmeside, samt sendes til styret og utvalgsleder  

 

Sak 1  Info etter årsmøtet 10.2. 

- Signert protokoll er lagt ut på klubbens hjemmeside og FB gruppe 
- Organisasjonsplanen 2022 skal oppdatert med nye navn og legges ut (lme) 
- Klubbinfo er endret i SportsAdmin/KlubbAdmin og i Enhetsregisteret (Brønnøysundreg.) 
- Medlemskontigent,  vedtak i årsmøtet, må ende info på hjemmesiden (akn) 
- Årsmøtets prioriteringer for 2022 finnes i Årsmeldingen for 2021 (alle bes lese den) 
- Kretsting NOOK avholdt 17.2.- alle i sittende styre forlenger funksjonstiden 
- Forbundsting NOF 21.-22.3. (Kenneth Viken og 2 fra Mo OK? vil repr NOOK) 
- Klubben har søkt om utstyrestøtte tilknyttet ny startklokke kjøpt i 2021, kopi sendes JG 
- Kassererfunksjonen/overføring av tilganger mm (eget møte mand 7.3.JG, KK og LME) 
- E-post for inngående fakturaer: okonomi.bodo.o.gr@gmail.com   (JG tilgang sjekkes) 

 
Sak 2 Klubbens signaturrett, prokura og medlemsansvarlige 

Vedtak: B&OI Orientering viderefører ordningen med signaturretten er gitt 
Styret i fellesskap. (De kan inngå avtaler på vegne av klubben) 

  Styrets leder og nestleder hver for seg gis fullmakt (prokura)til å 
opptre på vegne av klubben i den daglige driften 

 Ann Trude Mohus og Marianne Pettersen tildeles også rettigheter 
som medlemsansv. i KlubbAdmin, i lag med Joar Gjerdahl og leder 

 

Sak 3  Oppdatering av lagslov i henhold til Idrettsforbundets lovnorm av 16.nov. 2021 (UTSATT)  

 
Sak 4 Stolpejakten og turO i 2022 

Klubben er blitt invitert til å bli medlem i Foreningen Stolpejakten (FS). Det koster p.t. kr 
200/år og gir klubben økt innsyn og stemmerett på årsmøtet 21.3. og som skal gjennomføres 
via Teams. Mange o-klubber, som tilbyr stolpejakt, er allerede medlemmer av FS. 
Vedtak: B&OI Orientering tegner medlemskap i Foreningen Stolpejakten 

  
Vi får mulighet til 1-2 betalbare kart med utgangspunkt i turer/ekspedisjoner med ulike tema. 
Mjelle vil være en mulighet, Ausvika/Geitvågen en annen, pluss andre.  
Det planlegges med 40 stolper i sentrum/Rønvik, 20 stolper på Hunstad/Mørkved på et kart 
som utvides mot Øvre Hunstad, 15 stolper på Skjerstad og 20 stolper på Fauske. Kartforvalter 
oppdaterer og utvider sentrumskartet. Martin bidrar med Øvre Hunstad kartet. Klubben fikk 
avslag på støtte fra Bodø kommune i år, men klubben har søkt om støtte fra Nordland 
fylkeskommune, ANmedia/Sparebankstiftelsen, Polarkraft og Bodø idrettsråd og som vi 
venter på svar fra. Avtale med FS for 2022 er ennå ikke inngått, men forventet slipp blir ca 
1.4. Avtalen tas opp til godkjenning i neste styremøte 14.3.   

  
TurO er i gang med planleggingen, i år må det tas hensyn til avmerkede sikkerhetssoner 
tilknyttet Landsskytterstevnet. Ny turO App er blitt markedsført. Færre kart trykkes opp. 
  TurO dugnad: mandag 2.mai og TurO/Stolpejakt avslutning: fredag 4.november (TI/LME) 

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


Sak 5 Søknad om aktivitetsmidler fra Norges Orienteringsforbund i 2022 

Invitasjonen er sendt ut til nytt styre og utvalgslederne. Søknadsfrist 20.mars. IRU møtes 
23.2. og de vil nok komme med innspill. Innspill fra styrets medlemmer? Mulighet for Grønne 
turer? Vi må få med NOOK til å bidra med trening/ungdomssamlinger for klubbene i NOOK 
 Vedtak:  Styreleder samler innspillene og sender inn søknaden (Info gis i styremøte 14.3.) 

 

Sak 6 Medlemsmøte om Rekruttering , samt Barnas idrettsdag 2.-3.april i Bodø Spektrum 

Styret og IRU innkaller alle medlemmer til møte hvor Rekruttering tas opp som eneste tema. 
Vi foreslår onsdag 9.3. eller torsdag 10.3. (etter vinterferien), og undersøker mulighet for å 
låne lokaler på Bodin. IRU bes bestemme hvilken dag som passer best i IRU-møte 23.2.  
Vi oppfordrer spesielt yngre medlemmer til å komme med forslag og innspill i dette møtet, og 
det legges opp til en mest mulig åpen drøfting som skal resultere i en medlemsforpliktende 
tiltaksliste.  Vi må være aktive med å få foreldre, ungdommene og medlemmer til å komme. 
 
Når det gjelder Barnas idrettsdag 2.-3-april, så har ansvaret for den ligget hos IRU, med 
klubbens ungdommer som sentrale bidragsytere. Vi må kontakt Anna Elisabeth Rekkedal, 
Johanna og Jakob Hunstad, Erlend H Nilsen, Erlend M Olsen, Nikolai Pettersen, Jesper 
Helliksrud, Håvard Solbakken og Joar Gjerdahl mfl. Tror Håvard og IRU har opplegget som ble 
brukt sist, og påmeldingen til denne idrettsdagen er stor.  
Styret foreslår at det lages et A4 ark (2 sidig) med viktig info som kan deles ut. Før Barnas 
idrettsdag må lokal terminliste være ferdig, likeså årets «Fart-med-kart» opplegg.  
Ann Trude og Marianne,  kontakter Eirill og tar ansvar for å lage info.materiell som kan 
deles ut, må også fortelle om mulighetene for medlemsskap mm AKN legger info ut på 
hjemmesiden.  

 

Sak 7 NM 2024 i Sprintorientering - underveisinfo 

Det er avtalt et teams møte med Jan Arild Johnsen i NOF på torsdag 23.2. kl 19, der 

hovedfokuset vil være kart områder for de tre aktuelle sprintløpene. 

Klubben vil i samarbeid med Tverlandet IL o-gruppe opprette en foreløpig hovedkomite, samt 

etablere et løypeleggingsteam som ser på aktuelle sprintkartområder og vurderer behovet 

for sprintkart oppdateringer. Klubben vil kunne søke om tippemidler til sprintkart. 

Morten Selnes er valgt som leder av hovedkomiteen, Leif Magne går inn i foreløpig 

hovedkomite, i lag med to fra Tverlandet. Torkel Irgens og Vebjørn Raanes foreslås som 

løpsledere. Løypeleggingsteamet vil foreløpig bestå av Arild Hegreberg, Anders Kure, Edvin 

Berg og Kenneth Viken. Edvin Berg har sagt seg villig til å delta i løypeleggerteamet. Håvard 

Berg er interessert i kartarbeid. Styret legger ut forespørsel til alle medlemmer om hva de vil 

bidra med. Direkte kontakt med noen. Minst 2 bør dra til årets NM Sprintorientering på 

Jessheim, i tillegg til aktuelle løpere som vil delta i årets Sprint NM.  

 

 Sak 8 Event: 

 Mulighet for rabatt på innkjøp av sportsutstyr til medlemmer hos Sport 1? 

 Rekrutteringsarbeid/tiltak i NOOK? 

 Info til alle klubber/kretse i Nord Norge om Sprint NM 2024 i Bodø 

  

Neste styremøte: Mandag 14.3. kl 20 – fortrinnsvis et fysisk møte på Bodin 

 

(Referat styremøte 1 22.02.2022) 

  


