
B&OI Orientering 

REFERAT FRA  STYREMØTE 4/2022 – MANDAG 20.06.2022 – VIA TEAMS 

Til stede:Marianne Pettersen, Ann Trude Mohus, Joar Gjerdahl, Morten Selnes og Lme  

Referatet sendes styret m/vara, samt utvalgsledere og legges ut på klubbens webside og FB gruppe 

 

Sak 21 Info og godkjenning av referatet fra styremøte 3 den 25.04.2022 

 Forsvarets bruk av våre tirsdagsløp har gått greit så langt; nå gjenstår flg løp 
Keiservarden 23. august, Naurstadhøgda 30. august og Heggmoen 6. september. 
Minner om 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) 

 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. Morten S følger opp dette med løype/kartgr. 

 Barnas idrettsdag gjennomført 2.-3.april, ok opplegg, men det var utfordringer med å få 
dekket bemanning. Klubben har allerede fått forhåndsinvitasjon til tilsvarende dager i 
nov 2022 og som styret mener vi bør delta på. Info til B&OI Ung gruppa som må stille. Vi 
kan informere om vår/sommertilbud. Styret ber IRU drøfte dette før vi melder på i nov.  

 Rekrutteringspakke 2022 – klar fra uke 28? (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 utvides med Værran og Valnesfjord. Blir operativt til 25.6. Vi nytter tilskudd 
på inntil kr 20000 fra Nordland fylkeskommune til «Utvidelse av Stolpejakten til nye 
områder» (jf brev datert 30.3. i epost), samt at lokale velforeninger gir oss noe støtte. 
(Siste stolper settes ut på Landegode og Helligvær på fredag 24.6.) 

 Supplerende klubbtøy er mottatt. Priser fastsatt (jf epost fra Janne N, videresent til Joar) 

 Arild, Morten og Kenneth var til stede under NM sprint 2022 på Jessheim i 1.mai helga, 
og NM komiteen hadde møte 9.5.Jf referat, samt nytt møte 29.6. Noen nøkkelpersoner 
er på plass, men kart og løypegruppa må velge bestemme sprintkartområder mm  

 Vi er tildelt aktivitetsmidler fra NOF, jf sak 16, WOD ved Hunstad barneskole/etter 
skolestarten til høsten 

 Vi mottok Hurra prisen etter Borgertoget 17.mai, synlig bevis hengt opp i Hammarlibua  

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

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

 B&OI Ung status; OK miljø etablert, kan vi få til et ind.treningsveiledningsopplegg? IRU 

 Fart-med-kart status; avslutning før sommerferien, godt jobbet Asgeir, Elisabeth og Eirill 

 Tur-O status? Bra salg og alle poster er satt ut i marka 

 Stolpejaktkurs ved NordUniv v/Marit 

 Kurs i bruk av kart og kompass for BOT v/Anders W og Erlend F 

 Sommeridrettsskole v/Jesper H og Jakob H (Antakelig onsdag 7.juli kl 11-15 i 
Bodøsjøen?). Program/opplegg skal sendes ut av Idrettsrådet v/Gro-Marie Thommesen 

 Emit v/Dagfinn Øksenholt skal på Nord Norge turne, kommer til Bodø ca 1.sept. Vi ønsker 
møte, infoen videresendes til Morten S og Carl B i matr.utvalg, pluss Frode/MaritJ og AKN 

Sak 22 Medlemskontigent 2022 og regnskapsstatus (Joar)og innkjøp av supplende løpsutstyr 

Joar informerte om regnskap/økonomistatus. Av 144 registrerte medlemmer, var det 19 som 

fortsatt stod med forfall. Påminning om betaling, sendes ut av Joar. Visma utfordringer er 

forhåpentligvis nå løst, men betalingsrutinene har vi hatt litt utfordringer med. Fakturaut-

sender epost, endres av Joar. Joar/Ann Trude informerer om at Navn, Fødselsdata, Adresse, 

Posnr, Poststed, Tlfnr og Epostadr trengs fra nye medlemmer for å legge de inn i KlubbAdmin.   

mailto:gislebf@gmail.com


Deltakerliste fra FMK? (Marianne P sjekker dette med Eirill og Elisabeth) 

IRU budsjett for 2022 som viser disponering av tildelt budsjettpott må lage (Steve), 

Marianne Pettersen påtar seg å være reiseleder til NNM i Harstad (klubbprioritert fellestur)  

 

Sak 23 O-løps sesongen så lang, inkl FMK opplegg og NNM i Harstad, samt KM i Bodø 

Bra deltakelse i de første tirsdagsløpene, lavere etter hvert. Her må vi mobilisere! Mange 

gode og flotte lokale løp er blitt gjennomført i vår.  

Vår avslutning  FMK på mandag 20.6., opplegg starter opp igjen etter sommerferien, sammen 

med tirsdagsløpene fom 23.8., 30.8., 6.9., 13.9. og 20.9. Deltakerliste til kasserer    

Klubben har prioritert felles tur til NNM i Harstad i helga 26.-28.august og Marianna P påtar 

seg å være reiseleder og undersøke interesse/transport/overnatting. Innbydelsen finnes på 

Eventor, fredag 26.8. er sprintstart satt til kl 1830, lørdag kl 11 er det langdistanse og kl 18 

bankett, mens stafetten starter kl 10 på søndag 28.8. Mest sannsynlig privatbiler? 

Innbydelsen til KM helga i Bodø i september, 16.-18.9., må lages. Løpsledere Terje O, Janne N 

og Marianne P. Mangler vi løypelegger på søndag KM ultralang inkl Saltendilt? (lme spør 

Martin H om det er avklart, kanskje Ola Svahn kan spørres?).  

Marianne undersøker om vi kan benytte B&OIs Skihytte som overnattingsted og sosial 

samlingsted på lørdagskvelden, med tilsvarende opplegg som på KM på Mo i helga. Kan 

kretsen dekke dette, Torkel? 

(Er det interesse for sommerferietreningsløp i juli/hvem vil/kan event.bidra/blir i byen?) 

 

Sak 24 Hovedløpet 6.-7.8./med O-landsleiren 5.-10.8. i Sandnes/Rogaland  

Reiseledere til HL/O-landsleiren er Trond Nilsen (far til Erlend) med egen bil på Sandnes og 

Even Johan Kaspersen ra Mo O-klubb. Even Johan følger samme reiseopplegg som de andre 

og vil være til stede under hele O-landsleiren. Fra klubben deltar Erlend H N, Erlend O., Jakob 

H og Nikolai P. To deltakere fra Mo O-klubb i tillegg. Reiseopplegget er ok, eget nettmøte om 

reiselederansvar på onsdag 22.6. 

Egenandel til HL/O-landsleiren ble fastsatt til kr 1000 i forrige styremøte. 

Joar sørger for at deltakeravgiften blir betalt før betalingsfristen 8.7. Viktig! 

 

Sak 25 NENYJAKT lørdag 25.6. ved Skoda/Sulland 

Her er det behov for at 5-6 stiller opp. Torkel og Per R har avtalt opplegg, og Skoda er ny 

sponsor for NOF og som klubben vil etablerer en god relasjon til, også mht NM Sprint 2024  

Vi må plukke ut medhjelpere mm fra kl 11-14 på lørdag 25.6. (Torkel/Per). Morten stiller, 

likeså vil Lme være behjelpelig med Stolpejustering/Stolpejakt foldere. Trenger et par 

frivillige til som kan bidra på lørdag 25.6. 

Selve aktivitetsdagen for hele familien er annonsert fra kl 10-16 denne lørdagen. 

 

Sak 26 Vakta ved Bodin vgs 

Klubben har mottatt epost fra Bodin vgs og som jeg har lovd et svar på til like over helga: 
Paradekorpset har sagt opp jobben med vakthald i idrettsbygget vårt. Bodin har ikkje prøvd å 
få tak i nokon ny klubb til vakthald, då det var planlagt ombygging og usikkert om 
idrettsbygget vart stengt i haustsemesteret.Med ombygging er status at skifte av dører og 
låssystem vil skje i haustsemesteret. Øvrig ombygging / oppussing er planlagt våren 2023. 
Når nye dører og låssystem er på plass vil det verte vurdert om det er behov for vakter. Denne 
vurderinga vert tatt saman med kommunen. Det betyr at videre vakthald er usikkert. 



  Men for neste skoleår vil vi minimum ha behov for vakthald haustsemesteret 2022.  
  Kan B&Oi ta vakthaldet dette semesteret? 

Felles enighet i styret om vedtak: Styret ønsker at klubben påtar seg dette, ettersom videre 
vakthold (dugnadsinntekter) synes usikkert. Vaktansvarlig Åge bes sette opp en vaktliste.  
Klubben gir skolen en rask tilbakemelding om dette til Erlend Fjose (lme ansvar ) 

 
Sak 27 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. 

Løypeleggerteamet (Arild, Kenneth, Marthe og Anders) skal møtes denne uka. 

Hovedkomiteen er  i hovedsak på plass, Vebjrøn Rånes blir ass løpsleder til Torkel som er 

løpsleder. (Morten har laget eget møtereferat fra siste møte.) 

Innkjøp av Touch free bør gjøres. Morten har benyttet en Arrangementskalkulator som vil 

være nyttig under finansierinegn av prosjektet mm 

NOF ved arr.ansvarlige Jan Arild Johnsen og trener i sprint/utviklingsansvarlig Håvard Haga, 

kommer på besøk 13. eller 15.sept, for å vurdere løypeutkast, arena og karantene mm. 

Sponsorarbeid og utforming av logo/profilering må starte opp i nær framtid. Hotellavtaler 

er på plass. Neste avtalte hovedkomiteemøte er onsdag 29.6.  

 

Sak 28 Dugnadsarbeid på Hammarliabua 

Vi bør skifte/male vindskier i løpet av sommeren, samt foreta en varetelling. Matrialutvalget 

bes velge en dato og kalle inn noen medlemmer til en dugnad før høsten. 

 

Sak 27  Event  

- KM i 2023 bør terminlisteplasseres slik at det ikke kolliderer med Venla/Jukola, 

Kanskje 3.—4.6. 2023 eller 10.-11.6. kan være KM helg i 2023 

- Vi oppfordrer kretsen til å bidra med samme sosiale opplegg som på KM i Mo 

 

Neste styremøte:   22./24.august er en mulighet– fortrinnsvis et fysisk møte på Bodin                     

 

(Referat fra styremøte 4 20.06.2022) 


