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Sak 1
Åpning ved formann Lars Reitan.
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Jakob Skogan
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Torkel Irgens
Carl Bamse Bjørseth
Edvin Berg
Petter Jakola
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Bjørn Hugo Myrvang

Bjerkvik OK

Jan Kåre Vatne
Åge Mohus
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Lars Reitan
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Mo OK (styret)
B&OI (styret)

Jan G.Buvik
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Korgen IL (kons.)
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Sak 2
Godkjenning av innkalling og saksliste: Ingen innsigelser.
Sak 3
Valg av møteledelse: Lars Reitan ble valgt til møteleder, Åge Mohus til å føre referat,
dessuten to protokollunderskrivere: Torkel Irgens og Carl Bamse Bjørseth.
Videre fulgte en kortfattet presentasjonsrunde av deltagerne på tinget.
Sak 4. Årsmelding Nordland Orienteringskrets 2011
Årsmeldinga ble gjennomgått av Lars, men uten direkte opplesing av teksten.
En del kommentarer underveis med suppleringer, presiseringer og korreksjoner:
Ang. Tur-o: Overgang til en digital virkelighet er i gang (og 17. mars arr. det et nasjonalt
møte om tur-o på Gardermoen). Samarbeid med DNB som knyttes til et løft for tur-o i satsing
på folkehelse.
Under Rekruttering ble det mint om et strateginotat fra B. Valstad. Ellers en kort orientering
om «Dagens løype» i Meløy.
Under Klubbutvikling/nye områder ble det anbefalt å stryke Ballangen fra oversikten.
Bjerkvik ble anbefalt tilføydd; her er aktiviteten på tur opp.
Under Administrativt: Deltagelsen i FNF-Nordland peker på at o-sporten også representerer
friluftsliv og god folkehelse. Sjøl om tinget preges av orientering som idrett, er det trolig lurt å
fortsatt «spille på flere hester» og erkjenne vår betydning også i disse andre sammenhengene.
Det satses på å styrke fysisk aktivitet i samfunnet, og her spiller tur-o og skoleorientering en
viktig rolle (Bodø er ledende tur-o-by i landet, men flere kan trolig få økonomisk armslag til å
gjøre mer.) Det er trolig positive sammenhenger mellom slike aktiviteter og rekruttering til oidretten. Dette som en liten kommentar fra Åge M (og med en liten oppfordring om å kikke
etter info og økonomiske muligheter via: http://www.fnf-nett.no/nordland/ ).
Jakob Skogan meldte sin interesse for deltids administrativ jobb i kretsen i henhold til
kretsens handlingsprogram.
Kristin Setså fra idrettskretsen ga kretsen en svært god tilbakemelding. God aktivitet og
kvalitet på sportslige tilbud er gjennomgående. Aktivitet må administreres, og kretsen gjør en
svært god jobb (noe både kretssekretær og leder bør ta mye ære for). Krets og klubber får
også relativt sett god uttelling når det gjelder økonomiske tildelinger til anlegg (altså kart),
sjøl om beløpene i seg sjøl nok har gått noe ned.
Under Internasjonalt: O-ringen i Boden, Nord-Sverige, i 2013 bør nevnes her, og dette borger
for større deltagelse nordfra.
JGB tok en gjennomgang av tabeller og sørget ellers for at innspill og korrigeringer til
årsmeldinga ble notert direkte inn i dokumentet.
Årsmeldinga enstemmig vedtatt
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Sak 5. Regnskap 2011
Edvin Berg tok i egenskap av regnskapsfører en gjennomgang av oppsettet m/noter. Årets
drift viser et overskudd på drøy 43 000 kr.
Fra 2010 er det blitt inntektsført kun innbetalt lagskontingent – ikke lenger som utestående
fordringer. Kristin Setså anbefaler at klubber som ikke betaler blir tilskrevet og presisert
vedtekter.
Med regnskapet fulgte revisjonsrapport som ble presentert på tinget, uten nevneverdige
innsigelser (månedlige avtaler bør være forsynt med avtalebilag).
Regnskapet enstemmig vedtatt
Sak 6. Budsjett og handlingsplan 2012
Her henvises til påfølgende Fagdag og resultater herfra (i eget referat).
Sak 7. Innkomne saker
1. LAGSKONTINGENT 2012:
Styret innstiller på uendrede satser:

• medlemstall til og med 25: kr 500,• medlemstall fra og med 26 t o m 50: kr 1000,• medlemstall over 50: kr 1500,Styrets forslag om kontingentsatsene ble bifalt.
Sak 8. Valg
Valgkomm. innstilling med tillegg, enstemmig vedtatt: (på fagdagen 4.2.2012)
Styret
Lars Reitan
Wenche Hjelmseth
Jan Kåre Vatne
Åge Mohus
Sigrid B.Urland

leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
(fra ungdomsutv.)

Bodø
Mo
Mo
Bodø
Korgen

2 år
1 år (ikke på valg)
1 år (ikke på valg)
2 år
1 år

Varamedlemmer
Kristian Hines
Ole Morten Wie

Herringen
Mo

1 år
1 år

Ungdomsutvalg
Petter Jakola
Mari Reitan
Jakob Skogan
Sigrid B.Urland

B&OI
B&OI
B&OI
Korgen

1 år
1 år
1 år
1 år
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Revisor
Ingar Solberg
Tore Kolstad
Asbjørn Pedersen
Anders Kure
Valgkomite:
Sturla Sjåvik
Inger Lise Pettersen
Leif Magne Eggestad
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1.revisor
2. «
1. vara
2. vara
1 år leder
2 år
3 år

1 år
1 år
1 år
1 år
Olderskog
Korgen
Salten

Avslutning
Leder Lars Reitan avsluttet med å takke hjerteligst Jan Gaute Buvik for lang og tro innsats som
aktivitetskonsulent for Nordland orienteringskrets. Gave vil bli overrakt når den er klar.
Buvik repliserte med å takke Reitan for nok et aktivt år for kretsen, samt det faktum at han tok
gjenvalg.

-------------------------------Åge Mohus (referent)

-------------------------------1. underskriver
(Torkel Irgens)

--------------------------------2. underskriver
(Carl B. Bjørseth)

