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Sak 42  Info, gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 6 den 24.10.2022 
 

 Spillemidler søknad på nytt sprintkart til NM2024 er sendt, muntlig avtale om kartarbeid 
med kartfirma, basert på tilbud, er inngått 

 Klubben deltok på Barnas idrettsdag 5-6.nov ; Ok opplegg med labyrint, og nye bukker 
ble innkjøpt for å gjøre det enklere og penere å arrangere. Klubbens beachflagg savnes. 

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

 Stolpejakt 2023; arrangørseminar avhold for 2022, info om hva som er nytt i 2023 (lme) 

 Hammarlia arbeid/dugnad, vareopptelling må gjøres i 2023 

 Touchfree –utstyr mottatt, mOtime testet, skal merkes, vil bli utprøvd i vinter og skal 
brukes under Barents Winter Games 1.-2.april. Klubben søker om spillemidler. 

 Eget møte med Kontrollkomiteen (Frode og Ellen) 23.11., referat foreligger 

 Bodøidrettens møteplass 1.nov (ms og lme deltok) 

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

 Arrangørmøte i Stolpejakten via Teams 7.12., ikke kartsalg via Stolpejakten i 2023 

 Innkjøpt skriver (kr 700) til kasserer for utskriving av regnskapsbilag, foretatt av styret 

 Sluttrapporter til Amedia/Sparebankstiftelsen (også bekreftet godkjent), NOF og Bodø 
idrettsråd er sendt. Støtten mottatt 

 Ikke vakt i Idrettsbygget på Bodin vgs vår 2023 (Ekstra inntekt h22 ble 62212,50)? 

 Cash back muligheten i Spond, bør benyttes 

 NIF lanserer bærekraftstrategi, jf nettside  

 Etablering av Solidaritetsfond (fra Bodø idrettsråd) 

 OK sesongavslutningsmarkering 29.11. med innendørs oløp på Bodin 

 Mangfolds- og inkluderingstiltak – webinar 9.1. kl 2000-2130, påmelding via Eventor-
Aktiviteter-webinar om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak (orientering.no) 

 Klubben har søkt Bodø komm. om midler til utstyr og Stolpejakt Misvær/Værran 

 Sluttrapport Gjensidigestiftelsen på Skolegårdskartprosjektet er sendt  

 Ny søknad til Amedia/Sparebankstiftelsen om stolpejakt Rognan/Sulis?(lme) 

 Høringssaker: Ferdselsåreplan 2023-2030 (frist 10.2.) åpent høringsmøte 18.1. kl 19-21 

 Ny anleggsplan BIR inkl Solidaritetsfondinfo, møte torsdag 19.1. 18-20 (lme/ms). BIRs 
anleggsplan skal vedtas på Årsmøte 30.mars. Ms forsøker å få med våre klubbinnspill, bla 
vedlikehold av skolegårdskartene  

 Info ang Fritidskortet, jf epost fra BIR 10.1. (Ms sjekker litt 

 Mulig å søke friluftslivstiltak fra Miljødir (frist 1.2.) og tilskudd til mangfolds- og 
inkludering, jf epost 6.1. fra NOF 

 Melding om oppstart-Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027, jf epost 10.1. Infomøte 8.2. 
og innspillfrist 1.3. 
 

Sak 43 Medlemskap og kontingent 2022  

Vi så på status og drøftet hvordan vi kan forbedre oss ytterligere på forhold av betydning. 

Noen få kan ha glemt å betale årets medlemskontigent? Viktig med påminning via nettside 

og sosiale medier når krav om innbetaling er sendt ut. Nedgang i medlemstall, jf årsmelding.  



Sak 44 Økonomistatus  

Vi tok en felles gjennomgang av Resultat- og Balanserapportene per 31.12.  og kasserer 

informerte om vansker med å få skrevet ut noen få bilag til regnskapet. Betaling av 

klubbdrakter/løpstøy bør gjøres via Vipps for å sikre regnskapsdokumentasjon. Kasserer, 

nestleder og styreleder tar et nytt møte på onsdag 18.1. før regnskapet overleveres til 

kontrollkomiteen. Kasserers utgifter til utskrift, blekk og papir skal dekkes av klubben.  

Styret var enig om å benytte samme regnskapspresentasjon til årsmøtet som tidligere og til 

grunnlag for budsjettforslag for 2023. Noen posteringer kunne vært annerledes i regnskapet. 

 

 

Sak 45 Skole- og rekrutteringsprosjekter 2023 

Skolekartprosjektet 2020-2022 er nå sluttført mht kartproduksjon, men det gjenstår litt 

arbeid med nettstedet «Orintering i Bodøskolen», samt en formell overrekkelse av gaven til 

kommunen mm. Vi håper å få det gjennomført i løpet av våren 2023. 

I tillegg har NOF sendt ut informasjon om aktuelle Skole- og rekrutteringsprosjekt klubben 

kan søke på, jf orientering.no og vedlegg. Første søknadsrunde 1.2. er åpnet, og det kan bla 

søkes om tilskudd til grønne turer (TurO), aktivitetskurs og 1-2-3 banner som er aktuelt. 

FMK gruppa skal møtes 23.1. I 2023 må Rekruttering ha høyest prioritet, og mulig 

hovedinnsats bør rettes mot Mørkved-Hunstad?  

 

 

Sak 46 Barents Winter Games 31.3.-2.4.2023 

Styreleder fikk fullmakt til å inngå arrangøravtale for skiorienteringsløpene som Jakob K S og 

Martin H vil lage kart til og legge ved Valnesfjord Helsesportsenter 1.-2.4. Ola Svahn vil også 

bidra under løypeleggingen. Det forutsettes at økonomidelen er avklart i avtalen, o at 

tilstrekkelig med frivillig mannskap er på plass. Klubben er blitt bedt om å stille med inntil 10 

frivillige for at Jakob som løpsleder skal få til å gjennomføre arrangementet. Valnesfjord IL vil 

sørge for løypekjøringen og vi forventer å få nytte deres anlegg ved VHSS. Oppfordrer flere til 

å melde seg frivillig. Vi foreslår at event kiosksalg overlates til Valnesfjord IL. 

Program Ski-orienteering er lagt ut på klubbens hjemmeside.  

 

Sak 48 Bemanningsplanansvarlig «NM 2024 i Sprintorientering» og Logo? 

Klubben må utpeke noen som får hovedansvar for å fordele medlemmer på arrangements-

oppgaver som skal løses. Bjørn Tore W blir arenaansvarlig, og Martin F bør spørres om å være 

startansvarlig. Vi har foreløpig ikke mottatt noen forslag til NM 2024 logo, så vi kontakter et 

medialinja Bodin og medlem med ide til logo. (Urbant profilbil av Stormen fra moloen) Må 

være klart for flyers for utdeling under NM 2023 arrangementet. 

 

Sak 49 Bua i Hammarlia 

Klubben har mottatt spørsmål om det foreligger en avtale med Bodø kommune, som er 

grunneier, tilknyttet bua. Dette er forhold som klubben må følge opp, og styreleder foreslår 

at nytt styre gir fullmakt til en liten arbeidsgruppe for å følge opp dette med. Det forslås at 

Geir Moen, Bjørn Tore Winther, Lars Reitan og Carld B Bjørseth spørres om å følge opp dette 

videre, hvis nytt styre er enig i det.  

 



Sak 47 Årsmøtesaker (Utsatt til ekstra styremøte 23.1. kl 19 på Bodin vgs) 

Utvalgenes bidrag til Årsmeldingen er ferdig, Regnskapet sluttført og overlates til 

kontrollkomiteen i løpet av denne uka. Utkast til Årsmelding er sendt ut, noen justeringer 

vil komme, og vi tar et ekstra styremøte mandag 23.1. kl 19 på Bodin vgs og ser på styrets 

oppsummering og forslag til prioriteringer i 2023,  samt vurdere Organisasjonsplanen og 

klubbens mål- og strategiplan 2023-26 og setter opp Budsjett for 2023. 

Årsmøtedokumentene legges deretter ut på klubbens hjemmeside, min en uke før 

årsmøtet den 7.2. 

 

Sak 50 Event  

 Kan Tur-O avslutningen sammenslås med klubbens sesongsluttmarkering? 

     

NB EKSTRA STYREMØTE Mandag 23.1. kl 19 på Bodin vgs 

 

(Referat fra styremøte 7 -2022 den 16.01.2023) 


