
B&OI Orientering 

REFERAT FRA STYREMØTE 6/2022 – MANDAG 24.10.2022   

 

Til stede:  Ann Trude Mohus, Jakob Hunstad, Morten Selnes, Silje Charlotte Wästlund og LME  

Meldt forfall: Marianne Pettersen og Joar Gjerdal   

 

Sak 36  Info, gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 5 den 21.09.2022 

 Faktura til Forsvaret v/gislebf@gmail.com ? (Joar G bes bekrefte at den er sendt) 

 Spillemidler søknad på nytt sprintkart til NM2024 er sendt, muntlig avtale om kartarbeid 
med kartfirma er (AH) 

 Klubben skal delta på Barnas idrettsdag 5-6.nov, og vi har gitt tilbakemelding til Torbjørn 
L 91383055 om at vi stiller. Foreløpi g har flg frivillige meldt seg, Ann Trude Mohus (kan 
bidra), Erlend Mathias Olsen (søndag), Nikolai Pettersen (begge dager) og Sverre Bjørseth 
(kan bidra), men vi trenger 3-4 per økt. Ann Trude legger ut ny oppfordring med tidsplan 
på FB og sørger for at info om Fart-med-kart blir laget. Riggingen på fredagskvelden 
4.11. Morten, Joar, Jakob og Marianne sørger for tilrigging.  Vinteropplegget bør være 
klart fra IRU til da. Populært tilbud som ble tidlig utsolgt. Skole-/tidsplan mottatt.  

 Ungdomssamling på skihytta i helga 21.-23.10. var vellykket, tross litt fuktig vær 

 Stolpejakt2023; i Sulis blir det gratis opplegg/ingen kostand pga sen oppstart i år. Misvær 
vil få stolpejakt på oppdatert kart, Løding på Tverlandet og Rognan kan være aktuelle 

 Inntaking av årets stolper; Mjelle og  Geitvågen/Ausvika (lme),  Helligvær og Landegode 
(lokale samarbeidsparter), Valnesfjord  ferdig(lme), Sulitjelma ferdig(ms), Skjerstad ferdig 
(åm) og Fauske (etter 17.11. (åm), Hunstad (mwk) og Bodø sentrum delvis ferdig (lme). 
Stolpene på Hunstad/Mørkved, samt ved Saltvern nyttes til stolpeløp før de tas inn (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 (lme) 

 Bruk av tildelte aktivitetsmidler fra NOF/status er sjekket opp. Rapport sendes (lme) 

 Hammarlia arbeid/dugnad? 

 Torkel Irgens (også kretsledersamling), Jakob S Hunstad, Kaja Samuelsen og Lme er 
påmeldt. Kenneth Viken deltarMerk også at det vil bli kjørt Webinar i uken forut. 

 Innkjøp av 5 eksemplarer av O-boka 2022 til klubben/medlemmer som ønsker?  

 Tilbud mottatt fra Emit på Touchfree – nye postenheter med ønsket stativ vil ikke ble klar 
før etter jul, bør vi kjøpe noen av de gamle enheter med 25% rabatt? (jf sak 32+tilbud) 
Vi bestiller kun de nye postenhetene dvs vi vil ikke motta de før ved juletider 

 Tur O avslutningen fredag 4.11. – oppfordring til dugnad hos medlemmer/løpere 

 Oppfordre nye som ikke er medlemmer i klubben, til å påta seg en vaktkveld på Bodin 
eller andre dugnadsoppgaver (Lme legger ut på FB) 

 Eget møte med Kontrollkomiteen (Frode og Ellen) foreslås lagt til 23.11. kl 20 på Bodin 
vgs. De ønsker info om Regnskap/Økonomi  og NM2024 organisering. Morten, Joar og 
Lme deltar. Ber Frode og Ellen bekrefte at dato passer. 

 Bodøidrettens møteplass 1.nov kl 1630, jf FBinfo  (Ms og lme er påmeldt, andre?) 

 Arrangørmøter på Teams: 16.11. for NM2024. Utvidet hovedkomite med løpsledere/ 
løypeleggere er påmeldt til Jan Arild Johansen i NOF. Møte blir på Bodin vgs (AKN)  

 Arrangørmøte i Stolpejakten via Teams 7.12.  

 Barents Winter Games – Skiorientering? Vi må sjekke hva som event forventes av oss, 
gjøres den 1.11. i møte med Bodø idrettsråd 

 Har fått gymsaltimen kl 19-20 på tirsdagskvelder i Mørkvedmarka skole i -22/23  

 IRU skal møtes på mandag 31.10. – vintertreningsopplegg/terminliste vinterocup? 

mailto:gislebf@gmail.com


Utsatte saker 

 

Sak 31 Sesongen så langt – sesongavslutning med innendørsløp og markering/Pizza 

Styret ber om tilbakemelding fra: Fart med kart? Tirsdagsløpene? B&OI Ung satsingen? 

Ungdomssamling i høst på Skihytta? KM helga? Skoleløp/O-løper til 10.klasse Hunstad 

ungdomskole/sommerskole Løpsledelse/medarbeidere kretsløp? / Natt-o-løp? / 

Det er behov for skolering av nye løpsledere/løpsleder før neste sesong. Fysisk samling. 

Sesongavslutning med innendørsløp og markering planlegges til tirsdag 29.11.   

Kan vi være på Nord Univ. (spør Maarit J) eller på Bodin (Arne Kristian)? Hvem kan legge 

løyper?  Premiering for vinterocup de siste år (Steve). Påmeldingssystem/Pizza bestilles. 

 Ansvarlige utpekes. 

  

Sak 33 NM 2024 arbeid/organisasjon/tidsplan (MS)  

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. NOF har godkj. arena og løypeutkast.  Terreng-

sperring er lagt inn på NOF siden og på klubbens hjemmeside. Vi må opprette en ny nettside 

tilknyttet NM Sprintorienterings 2024. Arbeid med grunneierinformasjon/avtaler/tillatelser 

er startet. Organisasjonen utvides med flere ansvarsområder. Dette, kartarbeid og 

framdriftsplan  ble drøftet i møte 20.10. med løpsledere, løypeleggere og hovedkomiteen  

Forslag på folk i profil/øko gruppe, samt rigging/arena ønskes. Foreløpig tidsplan er laget 

fram til 1.8.  Referat fra møte 20.10. foreligger og er sendt NOF. Neste NM2024 møte blir 

16.11. inkl NOFs arrangørmøte via Teams. Morten følger opp Bodø2024 og avklarer logobruk.  

Bør klubben inngå avtale om mat/kiosk med andre, for eksempel Speiderne? Speaker? Hva 

med Publikumsløp tilknyttet NM 2024. (Bodø2024 logoen benytter fargene hvit og rød) 

 

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

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 2023 i Sprintorientering  er i Holmestrand/Sandefjord; flere bør 

reise dit for å samle erfaring. HL/O-landsleiren i Trondheim . 10 omila i Skellefteå og Jukola? 

Styret vil foreslå at de første vårløpene legges i nærheten av skoler slik at klubben kan tilby 

skoler å benytte BC-løypa på dagtid. (IRU) 

 

Sak 37 Innspill til terminlisten for 2023 

KM i NOOK; vi påtar oss KM i Sprint og Mellomdistanse i juni? Bør klubben også arrangere en 
egen Sprint løpshelg på høsten 2023? «Bodø O-Sprint Event», Saltendilten kombineres med 
KM Ultralang også i 2023?  Akuelle datoer samordnes på kretsledersamlingen 28.20. på 
Gardermoen tilknyttet Kompetansehelga 29.-30-10. 

 Foreløpig  vet vi flg om terminlisten 2023: 

 Fr5.5.-sø7.5 NM Sprint 2023 – Holmestrand/Sandefjord 

 On17.5. Klubben deltar i Borgertoget  

To 18.5. kr h fartsd 



 fr 19.5. City sprint i Skellefteå  

lø 20.5./sø 21.5 TIOMILA i Skellefteå (samarb. m/MO OK?) 

 lø 29.5.-ma31.5. Pinseløpeene Kongsberg 

 fr.2.6.-sø.4.6. KM-helg i NOOK??  (KM helg sørpå?) 

 fr9.6.-sø11.6. KM-helg i NOOK (Bodø?) 

 17.6.-18.6. Jukola i Porvoo (litt øst for Helsinki) 

 Fr 23.6-sø25.6. O-festivalen i Oslo-området 

 Ti 27.6.-lø 1.7. MG i Bjerkvik/Abisko 

 29.6.-2.7. Sørlandsgaloppen 

 Sommerløpene i Nord Østerdal? 

 Uke 30. Sø 23.7.-Fr28.7. O-ringen i Åre 

Lø 5.8.-Sø 6.8. HL i Trondheim, deretter O-landsleiren? 

 Fr 11.8.-sø 13.8.  NNM i Alta /KM helg i NOOK? 

 Fr 18.8.-sø 20.8. NNM i Alta / KM helg i NOOK? 

 Fr 25.8.-sø.27.8. NNM i Alta / KM helg  NOOK? (Børvasstindan classic den 26.8.?) 

 To 31.8.-sø 3.9. NM i Kristiansand 

 Fr 1.9.-sø.3.9. Veteranmesterskap i Modum 

 Fr.8.9.-sø.10.9. KM helg i NOOK? 

 Fr 15.9.-sø.17.9. NC Sprint, Mellom og NM Juniorstafett i Tromsø 

 Lø 23.9. Saltendilten og KM Ultralang i Bodø? 

  

Sak 38 Saltendilten statutten 

 Det legges inn hva som skal være «statuett» for 50.gang. Andre endringsbehov/ 
presiseringer, og vi foreslår at KM Ultralang alltid kombineres med Saltendilten. 

Legges inn i stattutten: Dreid trefat i bjørk (eller annet edeltre) med innskripsjon 
«Saltendilten» for 50.gang og med riktig årstall, laget av lokal tredreier (i år fra Hermod 
Stordal).  (Kan AKN sørge for denne oppdateringen på hjemmesiden) 

 

Sak 39 Regnskapsrapporter-oppfølging (JG) BLE UTSATT 

For rapportering trengs detaljer tilknyttet Stolpejakten 2022; hvem/hvor mange har betalt  

frivillig deltakeravgift på kr 100 via Vipps/bankkonto. Info om status for TurO fakturering, 

løpstøy, medlemsbetaling, innbetaling fra velforeninger (2x2500) og fra Forsvaret? Ber Joar 

skrive ut rapporter og sende til styrets medlemmer.  



 

Sak 40 Årsmøtedato og info til valgkomiteen 

Årsmøte blir Tirsdag 7.2.2023 kl 19 på Bodin vgs. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, 

bes meldt inn til styret fr mandag 16.1.2023. Info legges ut på klubbens hjemmeside og FB 

Valgkomiteen må sette i gang arbeid med å spørre valgte og finne kanditater til klubbverv  

 Klubben kan tilpasse årsmøtedato til Kretsmøtedatoen. 

 

Sak 41  Event  

 Utvalgenes bidrag til Årsmelding, samt Regnskap gjøres ferdig til Mandag 9.1.2023 

  

Neste styremøte:   Mandag 16.januar – møte på Bodin - Årsmøtesaker 

Møte med Ellen og Frode i Kontrollkomiteene ble fastsatt til onsdag 23.11. 

forutsatt at det passer for alle, LME sjekker dette    

         

(Referat fra Styremøte 6 24.10.2022) 


