B&OI orientering
Referat fra styremøte, mandag 12.april 2021 kl 20-21, via Teams
Til stede: Marianne, Katrine, Jacob og Morten,
Sak 10 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 1.3., samt div info.saker
- Samordnet rapport er sendt til NIF, oppdateringer foretatt i Brønnøysund-registrene
- Terminlisten for lokale løp er klar og publisert
- Forsvarets bruke av våre tirsdagsløp; har bekreftet ja, og vi har etter møtet fått svar på
løp, 4km, som er aktuelle og deres hjelp til inntaking av poster (sendes Martin i IRU)
- Flott teamsmøte den 7.4. ledet av IRU v/Marte
- Tur-O 2021 under kontroll. Pakking mandag 3.5. kl 18 ved Klubbhuset. Marianne
informerer Torkel om munnbind og håndspriting
- Stolpejakten er godt i gang, utvides med Rønvik og Fauske i neste uke; alle nærliggende
skoler får minst ett klassesett med stolpejaktkart, pluss kartfolder utlagt i Stormen.
Frisklivsentralen ønsker 50 kartfoldere, hentes fra postkasse ved Klubbhuset
- Mulighet for å søke om støtte fra ANmedia/Sparebankstiftelsen og Equinor (lme)
- Oppdaterte vaktlister Bodin, alle må regne med 2x vakt, Åge løst henv. fra medlem
- Møte med Kontrollutvalget i beg av mai
- Skolekartprosjektet i god rute
Sak 11 Smittevern og våre lokale løp/treninger
Vi planlegger oppstart 20.april. Nødvendig smittevern vil bli ivaretatt. Nye oppdateringer
kommer 14.4. og Marianne følger opp dette og informerer Marit J ift Eventor. FMK under
planlegging, Kristin Vasshaug foreldrekontakt, og klubben satser på å følge opp videre de
som var med i 2020. Torsdagstreninger kan starte opp igjen.
Sak 12 Medlemskontigent 2021 og VIPPS plakat til tirsdagsløpene (KK/JBL)
Tida er inne for å sende ut påminning om kontigentinnbetaling, og Jacob og Katrine vil
samsnakkes og avklare tilgang til Klubb Admin mm. «VIPPS 24426»-plaketer finnes, KK
informer Elisabeth K om de slik at det kommer med i arrangementsveileder mm.
«VIPPS 24426» plakaten tas med på tirsdagsløpene slik at de som må låne EKT-brikker
kr20, event. ikke er medlemmer i Salten-klubb må betale startkontigent på kr 50. Soldater og
ansatte i Forsvaret slipper, ettersom dette er inkludert i klubbens avtale med de.
Sak 13 Markedsføring av løpstilbud og Fart-med-kart-opplegg
Vi må sørge for at klubbens info blir oppdatert på hjemmesider og FB grupper. Likeså kan vi
legge ut løpene og FMK-tilbudet på «Hva skjer i Bodø sider». Vi skal vie skolene, stolpejegerne mfl økt oppmerksomhet i år, når mulighetene åpnes for det. Om en o-dag (WOC) i
Rensåsen kan gjennomføres er foreløpig uklart, likeså planvedtatt skolemesterskap i sprint.
Sak 14 NNM 2021
Hovedansvarlige er på plass, og råutkast til innbydelse er laget (basert på NNM i Sørreisa)
og vedlagt. Vi trenger kontrollør og en jury - forslag her? Vi bør foreta forenklinger i antall
klasser utenom mesterskapsklasser, og vurdere sammenslåing av klasse hvis få påmeldte.
Løypeleggerne og løpshovedansvarlig tar et teamsmøte onsdag 21.4. kl 20 hvor vi går
igjennom innbydelsen og opplegg, og etter hvert plasserer medlemmene inn i nødvendige
arbeidsgrupper. Innbydelsen kan legges ut på Eventor med forbehold om at vi får endelig
tillatelse til å arrangere, noe vi håper vil være greit i august. Morten kontakter smittevernet.
Sak 15 Planlagt medlemsmøte 15.4. ble avlyst
Info som er nødvendig å få ut, må formidles på klubbens hjemmeside og FB gruppe.
Neste styremøte: onsdag 5.mai kl 20.
(Referat styremøte 12042021)

