
B&OI Orientering 

REFERAT FRA STYREMØTE 3/2022 – MANDAG 25.04.2022 

Til stede:  

Marianne Pettersen, Ann Trude Mohus, Joar Gjerdahl, Jakob Hunstad, Morten Selnes og Lme 

(Referatet sendes styret m/vara, samt utvalgsleder: Silje Charlotte Wästlund og Marit Wenseth Kure, 

Steve Samuelsen (for Marte) i IRU, Torkel Irgens (TurO), Carl B. Børseth (Matr.utv.) og Arne K.Nordhei 

(Info.) og legges ut på hjemmesiden/FB til B&OI Orientering)  

 

Sak 14  Info og godkjenning av referatet fra styremøte 2 den 14.03.2022 

 Forsvaret vil benytte våre tirsdagsløp, samt at or årets sesong ønsker de mulighet til å 
møte opp på tirsdagsløp (ref terminliste) og delta i konkurranse med andre o-løpere og at 
enkelte løp henger ute t.o.m helgen (søndag ettermiddag eller mandag) for flg løp: 
Hunstad 3. mai, Ospneset 10. mai, Frosktjern 7. juni, Keiservarden 23. august, 
Naurstadhøgda 30. august og Heggmoen 6. september (og mulighet for at o-klubben 
stiller med personell for å hente inn de o-løpene som henger ute ekstra)  
De ønsker at kun postflagg henger ute til helga etter i 4km løypa. Klubben vil fakturere 
Forsvaret ekstra for merarbeid med innhenting av postflaggene. Løpslederne må huske 
på å sende pdf av løype til gislebf@gmail.com på løpsdagen(tirsdagen) 

 Årsmøte B&OI Allianse avholdt 30.3. Bjørn Tore Winther og Lars Reitan ble valgt inn i 
styret. Geir Moen er vara til styret, og Per Rekkedal sitter i hederskomiteen. Det nye 
styret konstituerer seg selv ettersom ingen ble valgt som ny leder på årsmøtet. Protokoll 
legges ut på hjemmesiden når den kommer 

 Styreleder deltok i årsmøtet i Foreningen Stolpejakten 21.3. Protokollen legges ut på vår 
hjemmeside.  

 Vi har fått et tilskudd fra anleggsfondet i Nordland idrettskrets på kr 36000 til NM 2024 
sprintkartarbeid. Vi må sende en underveisrapport innen 1.mai 2023 og en sluttrapport. 
Midlene blir overført til idrettslagets konto. 

 Felles B&OI Ungtur til Nordsjøløpene i Sandnes/Jentesamling i Kristiansand var vellykket 

 Barnas idrettsdag gjennomført 2.-3.april, ok opplegg, men det var utfordringer med å få 
dekket bemanning. Klubben har allerede fått invitasjon til tilsvarende dager i nov 2022 og 
som vi må ta stilling til om vi skal delta på. Ber IRU drøfte dette før vi melder på i nov. 

 Rekrutteringspakke 2022 – klar fra uke 22 (Jf epost fra NOF videresendt til IRU mm). Der 
framgår det at det var feil på Kompass kjøpt i 2021, og Marianne legger ut FBinfo om det  

 Stolpejakten er godt i gang, 125 stolper utplassert, over 1000 registrerte bruker i Bodø, 
og snart 100 på Fauske og 340 solgte kart så langt. Vi trykte opp 2000 kartfoldere som 
skal fordeles på grunnskoler og vgskoler, samt legges ut i Biblioteket Stormen og 
postkassene ved B&OIs Klubbhus i Tennisveien og B&OI Orienterings lager i Hammarlia. 
Også mediaoppslag i BodoNu og Saltenposten, og nevnt i AN under mulige 
påskeaktiviteter.  Helligvær/Landegode ønsker sterkt stolpejakt, likeså Valnesfjord. 

 Tilsagn om tilskudd på inntil kr 20000 fra Nordland fylkeskommune til «Utvidelse av 
Stolpejakten til nye områder» ( jf brev datert 30.3. i epost) 

 Samordnet rapportering gjøres innen 30.april (lme) 

 Bestilling av supplerende klubbtøy (jf epost fra Janne N, videresendt til Joar) 

 Arild og Morten reiser til NM sprint 2024 på Jessheim 1.mai helga, i lag med Kenneth og 
Torkel? Kartmøte 21.4. hvor det ble besluttet å lage sprintkartgrunnlag for område 

 Vi er tildelt aktivitetsmidler fra NOF, jf sak 16 
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 Invitasjon til deltakelse i Borgertoget 17.mai, meldt fra om at B&OI Orientering vil delta, 
men noen må ta ansvar for profileringsopplegg som skal nyttes i toget: Orientering på 
1-2-3 i front, grønt løv og o-flagg. (Både Morten S og Lme er bortreist denne dagen) 

 Tilskuddsmidler til Friluftslivets uke 3.-11-september (jf epost 20.4.), tas opp senere 

 Årsmøte i Bodø idrettsråd torsdag 28.april kl 1900 Vi stiller med to repr. Joar Gjerdahl og 
Leif Magne Eggestad, i tillegg vil Morten Selnes være til stede som styremedlem 

 Venla-deltakelse i 2022; Marit W K, Elin, Silje og Kaja stiller? (egenandel på kr 1500) 

 B&OI Ung «KICK OFF 2022», torsdag 5.mai kr 18-20, Gamle Riksvei 18 i 1.etg. 

 Etterspør Inntranden IL ski og skiskyting om invitasjon sendt om mulighet for o-
løpdeltakelse/trening 

Sak 15 Medlemskontigent 2022 og regnskapsstautus (Joar)og innkjøp av supplende løpsutstyr 

Joar har sendt ut oppfordring om innbetaling av medlemskontigent til registrerte 

medlemmer. Hvordan skal vi i tillegg fange opp noen flere som deltar på tirsdagsløp mm?  

Joar informerte om økonomistatus og tilgang til Visma utfordring (Lme har fulgt opp, og er 

forhåpentligvis nå løst) Joar/Ann Trude lager oversikt over hva slag info fra nye som trengs 

for å legge de inn i KlubbAdmin. 

 Egenandel på reiser 2022:  

Ingen egenandel til KM på Helgeland i juni og NNM i Harstad. 

 Klubben dekker ordinær påmeldingsavgift til løp som medlemmer deltar på i 2022 

 Egenandel settes til kr 1000 for deltakelse i nasjonale løp, HL, NC og NM som IRU prioriterer 

 Ingen egenandel for reiseleder 

(For enkeltmedlemmer som ikke har mulighet til å dekke egenandel for å delta, så finnes det 

ulige løsninger via Bodø drettsråd)  

IRU ber sette opp et budsjett for 2022 som viser disponering av tildelt budsjettpott, samt 

avklare hvem som skal være reiseleder til KM på Helgeland og NNM i Harstad (felles turer) 

 

Løpsdeltakelsen på tirsdagsløp, for ikke medlemmer, er fastsatt til kr 50 per start, fra og med 

17 år. For de under 17 år, kr 20. (Event utlånsbrikke inngår i dette i 2022 for lokale løp) 

 

Klubben har sendt bestilling på supplerende innkjøp av div løpsutstyr for ca kr 70000 og som 

skal videreselges til medlemmer, delvis ut fra forhåndsbestilling.  

Vi beholder samme utsalg pris prinsipp som tidligere.  

 

Sak 16 Oppfølging av tildeling av aktivitetsmidler og WOD (jf vedlagt info) 

 Vi ble tildelt midler: 

kr 4000 til Aktivitetscamp/leir barn og unge (8-14år) – disponeres av FMK/B&OI Ung 

kr 4000 til Somme-o-skole barn og unge (8-14 år) – interesserte spørre på Kick Offen (MP)  

kr 3000 til FINN FRAM, inkludering av nye  - interesserte spørres på Kic Offen (MP) 

kr 2000 til Kurs kart & kompass (unge og voksne) – komb. med TurO kurs/mf, konf med Eirill 

kr 4000 til Kurs, inkludering  - sjekk med VO i Norstrandveien 

Vi kan hororere ungdom som vil påta seg noen av oppelggene foran. 

 

Om vi skal delta på Barnas idrettsdag i nov., avgjøres til høsten 

WOD dag i Rensåsen som tidligere, vi spør om hjelp fra pensjonister og så kan tidl. opplegg 

gjennomføres (lme). 



Sak 17 Sesongoppstarten, Fart med kart, TurO dugnad og B&OI Ung satsingen 

 Terminlisten er klar og på årets to første sprintløp deltok det begge ganger 46. 

Oppstarten av Fart med kart mandag 2.mai kl 18, oppmøte i Rønvik/Asylbanen   

TurO dugnaden 2.mai kl 18 p Bodin vgs 

 Kick Off 2022 for B&OI Ung på torsdag 6.mai kl 18-20, Gamle Riksvei 18 (1.etg)  

Alle opplegg er informert om/markedsført via sosial medier, også mot målgruppen 

nybegynnere «innenfor» Fart-med-kart, Stolpejakten og Turorientering for tirsdagløpene. 

Likeså er det sendt invitasjon til Innstanden ILs langrenns- og skiskyttergruppe. 

   

Sak 18 Prosjektet «Nærkart med faste poster» og «Skolegårdskartprosjektet» 

Bamse ha hatt møte med Håvard Berg om dette, og begge disse prosjektene synes å være i 

rute og under solid og trygg styring. Bratten-kart er satt i bestilling. Noen sluttrapporter skal 

skrives, og Morten bidrar og følger opp dette for begge prosjektene i samarbeid med Bamse.  

  

Sak 19 NM 2024 arbeid/organisasjon 

I kartmøte 21.4. ble kartarbeid drøftet, samt at Anders redegjorde for det omfattende 

arbeidet han allerede har gjort med vurdering av løypetraseer og sprintområder. 

Arild, Morten og Kenneth reiser til NM 2022 Sprinten på Jessheim, deretter må vi starte 

arbeid med å få etablert et bredere løypeleggingsteam.  Kenneth V går inn i teamet og han 

skal også være medlem av NM juryen i år, noe som vil være nyttig. (Morten lager møteref.) 

  

Sak 20 Event  

- Aktivitetskalenderen Friskus.com (Morten følger opp dette og muligheter for oss 

- Equinor, lme undersøker og sender event en søknad støtte  

 

Neste styremøte:  2. juni – fortrinnsvis et fysisk møte på Bodin                     

 

(Referat styremøte 3 25.04.2022) 


