
B&OI Orientering 

REFERAT FRA STYREMØTE 5/2022, ONSDAG 21.09.2022  

 Til stede: Marianne Pettersen, Ann Trude Mohus, Joar Gjerdahl, Jakob Hunstad, Morten Sog Lme 

 Frode, fra kontrollutvalget,  deltok under sak 30  

Referatet sendes styret med vara samt legges ut på klubbens hjemmeside/FBgruppe.   

 

Sak 28  Info og godkjenning av referatet fra styremøte 4 den 20.06.2022 

 Forsvarets bruk av tirsdagsløypene/faktura må sendes til Forsvaret v/gislebf@gmail.com  
Joar sjekker og sender ut 

 Bruk av tilskudd fra anleggsfondet i Nordland idrettskrets på kr 36000 til NM 2024 til  
sprintkartarbeid? Midlene er mottatt på konto. Husk underveisrapport innen 1.mai 2023 
og en sluttrapport. 

 Reisekostnader HL/O-landsleieren; kretsens dekker reiseleders utgifter OK 

 Klubben er invitert til å delta på Barnas idrettsdag 5-6.nov, og vi har gitt tilbakemelding til 
Torbjørn L 91383055 om vi stiller. IRU ønsker at vi deltar, med ungdommer som 
hovedansvarlige. Opplegg som tidligere. Foreløpig har 3 frivillige meldt seg, bør være 3-4 
per økt. Riggingen på fredagskvelden 4.11. Vinteropplegget bør være klart til da, likeså 
oppstartinfo om Fart-med-kart vår 2023. Populært tilbud, ble tidlig utsolgt. 

 TurO, restopplag av kart legges ut til skoler/studenter 

 Stolpejakten er blitt utvidet med Helligvær/Landegode, Valnesfjord og Sulitjelma. 
Velforeningene på Landegode og Helligvær skal faktureres for kr 2500 hver. (Lme) 

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

 Besøk av Emit 5.9. om Touch free brikker og postenheter, mange til stede 

 Besøk av NOF (Jan Arild Johnsen og Håvard Haga) på torsdag 15.9., nyttig møte  

 Bruk av tildelte aktivitetsmidler fra NOF/status, sjekkes opp til neste styremøte. 

 Løpere som melder seg på o-løp, men ikke stiller til start må betale startkontigenten. Info 
legges ut på klubbens hjemmeside. (Lme) 

 Hammerlia arbeid/dugnad? 

 Equinor-søknad om støtte til Stolpejakt 2023 i Misvær er sendt (Lme) 

 Påmelding til Kometansedagene på Gardermoen 29.-30.okt.2022 (frist 1.10.) Styret 
ønsker at inntil 3 deltar, pluss Torkel som kretsleder. Program ligger ut på orientering.no, 
Merk også at det vil bli kjørt Webinar i uken forut. 

 Saltendilten – «statuett» for 50.gang; dreid trefat med innskripsjon fra Hermod Stordal, 
styret tar en gjennomgang av statuettene på neste styremøte 

 Aktivitetskalenderen Friskus.com/Fritidskort (Morten sjekker opp) 

 Tilbud på Veivalg til medlemmene. Info legges ut på nettet om det ut fra mottatt epost 

 O-boka 2022 vil kunne inneholde stoff fra B&OI (Den kan være en ok julegave)  
 

Sak 29 Prosjekt «Nærkart med faste poster» 

Klubben har fått tilsagn om kr 50000 som skal benyttes i 2022, kort rapport er sendt til BIR. 

Sluttrapport sendes senere. Carl B har synfart mye. Noen kart er ferdige. Behov for å finne 

noen nye stolpeplasseringer på Bratten, i Rensåsen og  Mørkvedlia, samt NPS-parken/ 

Asylbanen. Vågøynes, Bodøsjøen og Bestemorenga bør være med. Medlemmer må hjelpe til 

med utplassering av stolper, også på Fauske. Behov for markedsføring av tilbudet på sosiale 

medier/nettet. Innkjøp av flere stolper og utsetting.  Info om opplegg ut på BIR-nettside. 

Morten og Leif Magne har mulighet til å bidra, utfordrer også Per R., Åge M og Jan P også. 

mailto:gislebf@gmail.com


Sak 30  Medlemstatus, regnskap/økonomirapport v/Joar (Frode fra Konrollutvalget deltok) 

Joar hadde laget en regnskapsoversikt som var vedlagt. Noen poster må flyttes Ca 10 har ikke 

betalt medlemskontigenten.  Noen har hatt utfordring med Min idrett og de kan betale 

direkte, og så registreres medlemskapet. Ca 140 registrerte medlemmer. Noen nye som vi må 

få med som nye medlemmer? Økte dugnadsinntekter pga av vaktsitting også i høst, samt 

inntekt fra salgs av Stolpejaktkart kommer. Manglende IRU budsjett en utfordring. 

Utsending av fakturaer for årets tur-o etter oversikter fra tur-o utvalget.  

Kontrollutvalget (Ellen og Frode) deltar på neste styremøte. Joar foretar omposteringer.  

 

Sak 31 Sesongen så langt? UTSATT TIL NESTE MØTE 

Fart med kart? Tirsdagsløpene? B&OI Ung satsingen? Ungdomssamling i høst på Skihytta? 

KM helga?  Skolesprinten – bymesterskap? 

 Sesongavslutning innendørsløp og markering? 

 Løpsledelse/medarbeidere kretsløp 

   

Sak 32 Innkjøp av ny tidtaker PC, samt Touch free postenheter og emiTag utlånsbrikker 

Styreleder har godkjent at det kjøpes inn to nye tidtaker-PCer som erstatter den som krasjet

 Det foreslås at klubben bestiller 30 Touchfree postenheter, samt et sett med avleserutstyr 

slik at medlemmer kan gjøre seg kjent med systemet og 30 emiTag løperbrikker til internt 

utlån. Dette gjøres slik at vi oppnår den lovde rabatten etter Emit-besøket 5.9.  

Vedtak:  Styret er enig, og det bestilles 30 Touchfree postenheter, 30 emiTag løperbrikker og 

ett sett av nødvendig avleserutstyr for at klubben kan ta dette i bruk. Enkeltmedlemmer 

oppfordres til å kjøpe egen, personlig emiTag brikke. Utstyr et testes på sprintløp, men tas 

ikke i bruk på ordinære tirsdagsløp. Bestilling gjøres snarest, ekstra tidtakerPC gjøres av AKN. 

 

Sak 33 NM 2024 arbeid/organisasjon/tidsplan TAS OPP IGJEN PÅ NESTE MØTE 

Anders har utført et omfattende arbeid med løypene. Løypeleggerteamet bestående av 

Marthe, Anders, Arild og Kenneth hadde møte 31.8. og teamet møtte NOF den 15.9. i lag 

med løpslederne Torkel, Vebjørn, samt leder/ass. I hovedkomiteen. Morten har sikret 

kommunale avtaler og arenaskisser er laget. Terrengsperring må gjøres på NOF side og på 

klubbens hjemmeside, og vi må opprette en ny nettside tilknyttet NM Sprintorienterings 

2024 og grunneiertillatelser innhentes. Organisasjonen utvides med flere ansvarsområder. 

Dette, kartarbeid og bruk av mottatte midler, samt framdriftsplan ble drøftet i formøte med 

løpsledere, løypeleggere og hovedkomiteen. Forslag på folk i profil/øko gruppe, samt 

rigging/arena ønskes.. 

 

Sak 34 O-sesongen 2023 med fokus rekruttere, beholde og ivareta unge og nye løpere UTSATT 

Klubben satser på felles opplegg til MG i juni (Abisko/Bjerkvik), O-ringen i uke 30 i Åre og 

NNM i Alta i august  /  NM i Sprintorientering; flere bør reise dit for å samle erfaring 

HL/O-landsleiren i Trondheim /  KM i NOOK; vi påtar oss KM i Sprint mm? 

 Klubben bør arrangere en egen Sprint løpshelg? 

 

Sak 35 Event  Neste styremøte:  24.oktober – møte på Bodin, sjekk m/Ellen   

(Barnas idrettsdag TurO/Stolpejaktavslutning,Valgkomiteen, Årsmøte mm)        

(Referat styremøte 5 21.09.2022) 


