
 
Invitasjon til «Temakveld» for Nordland 
orienteringskrets fredag 31. januar 2020 kl. 18:30 
– 21:00 

 

Sted: Møterom ved Nord Universitet, Mørkved – møt ved inngang A (mot sørøst), som er lett 

tilgjengelig både fra bilparkering og fra toget. 

Program 

Temakvelden har 2 tema 

Kl.18:30 – 19:30 «Synliggjøring av O-idretten i lokale media» 

Temaet belyses av sportssjef og journalist Freddy Toresen i Avisa Nordland  

19:30 – 20:00 Kaffe 

Kl. 20:00 – 21:00 Dialog mellom NOF og klubbene i Nordland 

Orientering ved styremedlem Gunnhild Bredesen om NOF-styrets arbeid og forberedte innlegg fra 

klubber med fokus på ambisjoner for videre utvikling og behovet for faglig og økonomisk støtte.  

Etter møtet samles vi til felles middag. 

 

Invitasjon til «Kretsting» for Nordland 
orienteringskrets lørdag 1. februar 2020 kl. 09:00 
– 12:00 

 

Sted: Møterom ved Nord Universitet, Mørkved – møt ved inngang A (mot sørøst), som er lett 

tilgjengelig både fra bilparkering og fra toget. 

Saksliste 

1. Godkjenning av saksliste og innkalling  

2. Valg av møteleder og referent.   

3. Godkjenning av representantenes fullmakter 

4. Årsmelding 2019  

5. Regnskap 2019 med revisors beretning  

6. Fastsetting av kontingent 2020 fra lagene  

7. Beslutningssaker 

8. Budsjett for 2020  

9. Valg 

10. Drøftingssaker 



11. Innkomne saker 

12. Eventuelt  

Saker som klubbene ønsker å ta opp på kretstinget må være styret i hende innen 

28.januar 2020 

 

Praktiske opplysninger i anledning helga: 

Tog og flytider: 

Fredag 31. Jan:  

Tog fra Mo fre 31. jan kl 1431-1737.  

Fly fra Tr heim m SAS kl 1705-1805, og så taxi fra flyplassen, eller at Gunhild blir hentet.  

Lørdag 1.februar 

Avreise tog Mørkved kl 1241, ank Mo 1540 

Avreise fly m Widerøe kl 1315, ank Tr heim kl 1500.  

Bespisning og overnatting 

Fredag kveld: 

Middag og sosial kveld på en restaurant i Bodø sentrum. 

Overnatting for de tilreisende på Bodø hotell.  

https://www.bodohotell.no/ 

Det er reservert 10 enkeltrom til kr 950,- for en natt.  

De som ønsker overnatting på Bodø hotell, tar umiddelbart kontakt med Torkel Irgens - 

torkel42@gmail.com for påmelding til temakvelden og kretsting.  

Lørdag 1. Febr.  

Frokost på hotellet for de som bor der. Folk i byen kan hente de som overnatter, evt buss/taxi.  

Enkel lunsj for kretstingets deltakere.  

Økonomi 

Klubbene dekker egne utgifter til reise og overnatting. 

Kretsen dekker utgifter til møtelokale, middag og lunsj 

 

Ole Petter Rundhaug 

NOOK Leder 
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