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REFERAT FRA STYREMØTE 2/2022 – MANDAG 14.03..2022 PÅ BODIN VGS 

Til stede: Marianne Pettersen, Ann Trude Mohus, Joar Gjerdahl, Jakob Hunstad, Morten Selnes og 

Leif Magne Eggestad 

Sak 9  Info og godkjenning av referatet fra styremøte 1 den 22.02.2022 

- Organisasjonsplanen 2022 er oppdatert med nye navn og lagt ut på hjemmesiden 
- Ok melding fra Enhetsregisteret (Brønnøysundreg.) mht til klubbdata/KlubbAdmin 
- Kassererfunksjonen er overført til ny kasserer, forhold i regnskap 2021 er rettet opp, 

admin. og bestiller rettighet må gjøres av KK, likeså tilgang til VIPPS Bedrift 
- Brukerveiledning til medlemssystemet i KlubbAdmin er oversendt til ATM, MP og JG 
- Ildsjelprisen 2022, kandidatforslag fremmet 
- Forsvaret er tilbudt bruk av tirsdagsløyper i 2022, med samme avtale som i 2021, og har i 

epost 11.3. bekreftet at de vil opprettholde avtalen. Legges inn i terminlisten (Martin H) 
- Teamsmøte om NM 2024 ble avholdt 2024, nyttig erfaringsrapport fra Sprint NM 2020 er 

mottatt, hovedkomite jobber med videre organisering og tilstedeværelse under NM 2022 
- Kretsstyret har fastsatt datoer og fordelinger av KM løpene i 2022;  

17.-19.juni: KM sprint + KM Lang + KM Stafett på Mo/Helgeland 
16.-18.sept: Urban nattsprint + KM Mellom + KM Ultralang/Saltendilten i Bodø/Salten 

- Årsmøte B&OI Allianse i uke 13, Turn og o-gruppa sitter i valgkomiteen, Bjørn Tore W og 
Geir Moen er medlemmer i styret, og Per R i hederskomitten. Forslag på andre? (lme 
bidrar/deltar?) 

- Årsmøte i Foreningen Stolpejakten via Teams mandag 21.3 kl 18-> (lme deltar) 
- Anleggsforndet, søknadsfrist 15.3. klubben sender en søknad knyttet til NM Sprint 2024 

kartarbeid mm 
- Idrettskretsting i Nordland 2.4. kl 10-17, søndag 3.4. er det seminar om styrearbeid 
- Ordningen «Alle skal med i orientering» har gitt klubben midler som dekker egenandeler  
- Bodø Idrettsråd gir 26000 i støtte til Stolpejakten i Bodø 
- Årsmøte i Bodø idrettsråd er torsdag 28.april, Morten S er styremedlem og ikke på valg 
- 5 ungdommer får reise til Nordsjøløpene, en ungdom deltar på Jentesamlingen samme 

helg, to reiseledere blir med. Skal bo på familierom 

Sak 3  Oppdatering av lagslov i henhold til Idrettsforbundets lovnorm av 16.nov. 2021 (Utsatt sak) 

Carl B. Bjørseth er vært saksforbereder til denne saken, og har laget saksframlegget: 
Idrettslagenes lov skal være satt opp i henhold til Norges Idrettsforbunds lovnorm for 
idrettslag. Denne lovnormen har vært oppdatert jevnlig over flere år. B&OI Orienterings lov 
er sist datert 7. desember 2019 etter lovnorm utgitt samme år. Idrettstyret har vedtatt ny 
lovnorm 16. november 2021 og oppfordrer organisasjonsleddene til snarest å oppdatere sine 
lover i samsvar med denne.                                                                             
Oppdatert lagslov begrunnet i ny lovnorm fra NIF kan vedtas av idrettslagets styre som 
gjeldende uten videre behandling på årsmøte eller godkjenning av overordnet 
organisasjonsledd. Nordland Idrettskrets skal varsles med kopi av styreprotokoll. 



Den store endringen i denne runden er at lovdokumentet reduseres fra dagens 12 sider til 5 
sider og antall §-er reduseres fra 25 til 15. Dette skjer ved at tekst sløyfes og erstattes med 
lenker til NIFs lov. (Dette forutsetter at lagsloven er tilgjengelig/brukes digitalt og at lenkene 
fungerer.) En endring som berører oss spesielt som idrettslag organisert av allianseidrettslag, 
er at vi nå skal bruke samme lovnorm som ordinære idrettslag. I praksis betyr det at §2B i 
dagens lov utgår. 
Under § 12 forutsettes det at vi i tillegg til lovbestemt (NIFs lov) kontrollutvalg og valgkomite 
legger inn øvrige årsmøtevalgte organer. Jeg har lagt inn disse i henhold til siste årsmøtets 
valg/gjeldende organisasjonsplan. Dette blir et oppfølgingspunkt for oss i den videre 
lovforvaltningen.  I denne forbindelse viser jeg til forslaget til «Strategi og langtidsplan 2022-
2025», hovedområde 6 første punkt.  
Oppdatert lagslov følger vedlagt med de siste endringer som Årsmøtet 2021 fattet, i tillegg 
er stiftelsesdatoen endret til 22.november 1964 ut fra ny info som er framkommet i 
protokoll. 
 
Enstemmig vedtak: B&OI Orienterings lagslov datert 14. mars 2022 godkjennes. 
 

Sak 10 Avtalen med Foreningen Stolpejakten (FS), samt årsmøtesaker i foreningen den 21.3.  
 

Avtaleinngåelsen med FS skjer digitalt, og klubben har meldt inn de planlagte stolpene i 
sentrum/Rønvik og Hunstad, i alt 60, som ett kart. 15 stolper på Skjerstad og 20 stolper på 
Fauske som to andre kart. I tillegg blir det 30 stolper i Mjelle/Ausvika/Geitvågen som betalbar 
løsning, kr 100 per kart. Av dette beholder klubben 75%.  
I tillegg har klubben mulighet for et betalbart kart til, med utgangspunkt i tur/ekspedisjon. 
Mulig vi kan får til dette i Sjunkhatten nasjonalpark, i lag med Valnesfjord IL? 
Avtalen med FS koster kr 25000 pluss mva, av dette vil vi få refundert kr 10000 fra FS.  
 
Klubben har søkt om støtte fra Nordland fylkeskommune, ANmedia/Sparebankstiftelsen og 
Polarkraft og som det forventes noen positive svar fra. Vi er innstilt til 26000 fra Bodø 
idrettsråd- Planlagt stolpejaktslipp blir ca 1.4. i Sentrum/Rønvik/Hunstad og på Mjelle.   

  
 Enstemmig vedtak:  

Styret godkjenner beskrevne avtaleinngåelse med Foreningen Stolpejakten. 
 

Sak 11  Etter medlemsmøtet 9.3. – oppfølging og søknad om aktivitetsmidler fra NOF i 2022  

Mange konstruktive innspill framkom på medlemsmøtet, jf vedlagte referat som ble laget og 
klubben må sikre medlemsforpliktende tiltaksoppfølging. Viktig for klubben å ha dette klart 
til ca 1.april slik at det kan formidles til interesserte under Barnas idrettsdag og på vår 
hjemmeside og sosiale medier. Den lokale terminlisten og årets «Fart-med-kart» opplegget 
må være fastsatt, Ann Trude kan være medhjelper noen mandager. Info materiell som kan 
deles ut, må også fortelle om mulighetene for medlemskap mm. Info gruppe bes bidra med 
dette og sjekke at. 

 

Noen må ta ansvar for Barnas idrettsdag 2.-3-april. Tidligere har ansvaret for den ligget hos 
IRU, med klubbens ungdommer som sentrale bidragsytere, men ikka alle kan, så ansvar må 
fordeles på foreldre også. Amund, Marianne, Ann Trude kan stille på noe, likeså Eirill? og 
styret foreslår at IRU/Steve setter opp en mannskapsliste med navn på medlemmer som kan 
bidra. Håvard S mfl har opplegget som ble brukt sist. Flere bør kunne melde seg som frivillige 
medhjelpere. Noen har allerede meldt seg som medhjelpere, Elisabeth har kommet med 
forslag og Steve spør flere. Vi må ha dette klart i god tid. Skolefordeling er nå fastsatt på 
nettsiden til Barnas idrettsdag. 



Styret ønsker at vi har fokus på to rekrutteringstiltak ved sesongstart: 
 
1) Barnas idrettsdag 2.-3.april der barn i aldersgruppen.6-12 år kommer. Her må vi sikre at 
en er hovedansvarlig og at vi er bemannet med 3 medhjelpere på lørdag 8-13, 14-18 og 
søndag 8-13. Labyrinten kan være tilstrekkelig opplegg, event karttegnstafett i tilegg? Info 
om klubbens Fart-med-kart 2022 må være klart og kunne formidles, også på klubbens 
hjemmeside som siden til Barnas idretts-dag viser til. I tillegg må vi ha terminlisten ferdig, 
likeså generell klubinfo og om B&OI ung. Hva med TIL og Barnas idrettsdag? Arne Kristian og 
infogruppen må sikre at dette er på plass. 
 
2) Saltenprinten 19.4., tirsdag etter påske og da det er skolefri, legges til Bodøsjøen hvor vi i 
fjor sommer gjennomførte en o-dag som del av Bodø idrettsråds idrettsskole. Det ble da 
laget en lett o-løype på 2,7km som vi har Her bør vi spesielt markedsføre B&OI Ung 
opplegget, og samtidig avvikle planlagt Salten sprint. Jesper, Jakob og Johanne foreslås som 
løpsleder/løypeleggere. Kanskje kan vi ha med skuffkake el og sikre ei sosial ramme som del 
av O-sesong- starten lokalt. Kanskje er det noen ledige pensjonister som kan stille opp her på 
dagtid ved Bodøsjøen friluftsmuseum og informere/veilede nye som kan rekrutteres inn i 
B&OI Ung gruppen. Beachflagget må være synlig, og vi må ha nødvendig  info klar til 
distribusjon/på nett/sosiale medier.  
(Det betyr at Saltenspint tirsdag 26.4. kan vi legge til Geitvågen/Ausvika)  
 
Klubben sender en invitasjon til Innstrandel IL langrenn ved Lars Utne Haukland (97599798) 

Øyvind Eiterjord (91512271) og Heidi Mørkved (91172651) om muligheter for å delta på 

våre o-løp og treninger/samlinger i sommer/høst for B&OI Ung opplegget. 

 

Styreleder påtar seg å sende søknad på Aktivitetsmidler KLUBB orientering 2022 innen 

20.3. og vi samordne tiltak med NOOK tiltak. Flere innspill/forslag mottas! 

 

Sak 12 Medlemskontigent 2022 og innkjøp av supplende løpsutstyr 

Joar, i samarbeid med Ann Trude/Marianne  sender via KlubbAdmin ut oppfordring om 

innbetaling av medlemskontigent til registrerte medlemmer. I tillegg bør vi inviterer de som 

deltok på flere tirsdagsløp i 2021 til å bli medlemmer. Joar. Ann Trude og Marianne tar et 

eget Teamsmøte ved behov knyttet til medlemskapsadministrering/oppfølging. Medlemsinfo 

ark må lages, og medbringes på tirsdagsløpene (Joar, Ann Trude og Marianne) 

  

Janne har sendt epost om supplering av løpstøy/utstyr, og som styret sier ok til: 

 Vi endrer ikke på utvalget av klær som vi har på lager, men supplerer størrelser 
der det er behov 

 Vi tar opp engangsbestilling på løpsbukser og Flex treningsgenser bare til de som 
ønsker det 

 Vi bestiller ekstra pannebånd med kart som kan gis i gave f. eks. til unger som er 
med på FMK 

Sak 13 Event 

 Leiekosnad ved bruk av skihytta event. klubbhus må avklares på Årsmøtet i Allianselaget 

 Neste styremøte: Mandag 25.4. kl 20 – fortrinnsvis et fysisk møte på Bodin 

(Referat fra styremøte 2 14.03.2022) 


