
B&OI Orientering 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2023 DN 16.03.2023 

 

Til stede:  

Marianne Pettersen, Ann Trude Mohus, Jakob Hunstad, Lotte Myklemyr, Morten Selnes og Leif 

Magne Eggestad  (Joar Gjerdahl, Marianne Pettersen, Ann Trude Mohus, Morten Selnes og Leif 

Magne Eggestad hadde et formøte tilknyttet regnskap/kassererfunksjonen med tilhørende opplegg) 

 

Sak 10  Info etter møtet 27.2. og godkj/gjennomgang av referat: 

- Organisasjonsplan 2023 oppdateres med nye navn og legges ut ett fortsettende årsmøte 
- Klubbinfo må endres i SportsAdmin/KlubbAdmin og i Enhetsregisteret (Brønnøysundreg.) 

etter foretatt valg (trenger personnummer til medlemmer av det nye i styret) 
- Årsmøtets prioriteringer for 2023 finnes i Årsmeldingen for 2022 
- Kort referat fra årsmøtet i Foreningen Stolpejakten 9.mars; refusjon blir 50% i 2023, øker 

far 33% i 2022,  vedtak om å utrede tettere samarbeid med NOF (Lme)   
- Kassererfunksjonen – overføring av tilganger er nå på plass, alle har  fått gjennomført 

/foretatt elektronisk signatur og ny kasserer overtar regnskapsføring fom 1.3. 
- Invitasjon til kurset Klubbens styrearbeid er videresendt via epost til hele styret m/vara 
- Høringsinnspill til utkast til Anleggsplan BIR;(ser ok, likeså innspill til anleggstiltak for plan 

for idrett og friluftsliv som Morten sendte inn ut 
- Solidaritetsfond muligheten via BIR tilbake takket være gave fra Bodø Glimt, Morten 

sjekker dette med Gro T i BIR 
- Årsmøte i B&OI Allianse, 29.3. kl 19 på B&OI Klubbhus, ny leder bør delta 
- Grønne tur kart «Elveparken» er laget til årets TurO pakke, kan også nyttes i 

løp/Stolpejakt. 
- Flere NOF kurs kan følges via Teamsopplegg, benytt mulighetene! 
- Ref fra Frivillighetskonferanse 11.3. klubben bør knytte kontakt med andre lag, Morten 

deltok i panelet og knytter kontakter (bla NM i stud fotball arrangør) 
- Klubben har mottatt tilskudd fra Bodø kommune til innkjøp av arr.utstyr (touchfree), 

samt til Stolpejakt i Misvær og på Helligvær og Landegode (merk rappportfrist 1.11.) 
- Invitasjon til kretssamling for undommer og FMK i helga 21.4.-23.4. på Kjærringøy 
-  

Sak 11 Program for fortsettende årsmøte og medlemsmøte 20.3.kl 19-21 rom 3330 på Bodin vgs 
Innkalling til fortsettende årsmøte er lagt ut på klubbens hjemmeside og FB gruppe, 

påminning sendes ut via Spond og vi håper at vi har vår lokale terminliste for orienteringsløp i 

Salten klar med løypeleggere og løpsledere (MH?) slik at det kan gis felles info til 

medlemmene tilknyttet den og prioriterte løp ellers (MFB). Noen må informere om FMK-

opplegg (EB), løpstøy/drakter (JN), NM2024 arbeid (MS), dugnader (LME) og felles turer i 

2023 (MFB),  nye Nærkart med faste poster(CBB), infomateriell (MWK/AKN)  Egenandel og 

reiseledere bør være på plass. Litt om TurO (TI) og Stolpejakt(ÅM/LME) og mulighet til å søke 

om Ungdomsmidler Egenandel i 2023; TIOmila kr 1500, NNM, HL/O-leir, NM/NC kr 1000, 

men ingen egenandel til KM på Helgeland. Startkontigent dekkes av klubben. Enkel 

bevertning? 

 

Sak 12  NM 2024 avtaler med kartfirma og TIL 

Styret delegerer godkjenning av disse til hovedkomiteene som skal møtes 22.3.  



 

Sak 14 Søknad på aktivitetsmidler KLUBB 2023 fra Norges Orienteringsforbund (mp) 
Viser til utsendt utlysning fra NOF, med søknadsfrist 20.mars. Ønskede innspill er kommet inn 
til slik at vi får sendt søknaden innen fristen. Grønne turer som del av TurO og på nytt 
Elevparken kart. WOD kjøres på Hunstad/Mørkved/Bodøsjøen i 2023. Famileidag 23.5. i 
Bodøsjøne/Nordland kultursenter. Håper å få til kurs i kart og kompass. Sommerskole som 
del av BIRs sommerskole. Vi gikk igjennom tilbakemeldinger og Marianne sørger for utfylling 
og innsending av søknad. (Kopi av tidligere års tildeling sendes til mp av lme)  
 

Sak 15 Innkjøp av kartstativ 
Det var kommet ønske fra løpsleder for skiorientering i BWG, Jakob Kalvig Skogan, om 
mulighet for innkjøp av 10 kartstativ til utlån. Fungerende styreleder har kontaktet NOOK ved 
kretsleder og kretsen vi sørge for dette innkjøpet, slik ordningen også er i Troms O-krets. 

 
Sak 16 Event 

Neste styremøte:   27. april  – på Bodin, hvor kontrollkomiteen inviteres til å delta i deler av 
møtet tilknyttet regnskapsoppføling mm.  
(Joar/Ann Trude følger KM startkontigent innbetaling, samt SNN og dobbel innbetaling.  
Leif Magne purrer på BOT og Forsvaret) 
Politiattestordningen  tas opp igjen. 
 

(Referat fra styremøte 2 16.03.2023) 


