Mötesanteckningar Styrelsemöte Blekinge OF 2018-05-17
Plats: Karlsnäs
Närvarande:
Lennart Smedenmark, Ronneby OK
Christian Lindblom, Stigmännen
Josefine Albinsson, Skogsfalken
Lars Svensson, OK Vilse 87
Anders Sundelin, Orion
Ej närvarande:
Gunnel Henrysson, Karlskrona SOK
Anna Lilja-Rasmusson, Ronneby OK

§1 Mötets öppnande
Anders S väljs till mötessekreterare
§2 Dagordning godkändes
§3 Föregående protokoll
Lennart föredrog föregående mötesprotokoll och gick igenom AP:ar enligt nedan
§4 AP-lista, uppföljningar
AP: Josefine, kolla upp om Kerstin T har tillgång till stöddokument för
ungdomsverksamheten inom Blekinge OF.
AP: Anna - juryrapport skall fixas, punkten kvarstår
§5 Rapporter, skrivelser
SOFT har uppdaterat tävlingsregler och anvisningar, numera sammanslaget till ett och
samma dokument.
Blekinge IF har en ny ordförande, Jeanette Andreasson-Sjödin
Christian har anmält lag till Bagheera-stafetten, samt skapat anmälan till Hällevik, som i år är
en dag kortare (börjar nu på måndag morgon)
2 ledare har anmält intresse, Christian har koll
Josefine och Anders berättade om Ungoteket. Vår bild är att det är bra om vi i Blekinge
samarbetar mellan klubbarna, i vart fall öst & väst.
AP: Lennart: BlOF kommer att meddela SOFT att Blekinge OFs styrelse tar ett kollektivt
ansvar för subjektiv ranking.
Allmänna arvsfonden ska ha en information i Karlskrona i slutet av maj. Sista anmälan 20
maj.
Mycket IT-strul med fakturering, samt i Eventor

Lasse har godkänt samtliga 22 godkända Blekinge-tävlingar för 2019.
Faktura inlämnad till BlOF för DM-plaketter
AP: Anders: Klubbarna uppmanas att lägga ut cykeltrim på Naturpassets hemsida.
Stigmännen, ROK och Vilse är redan inlagda. Orion kvarstår.
Hittaut, nästan 1800 deltagare på de tre aktiva områdena 32000 besökta kontroller.
AP: Anders: Josefine och Anders planerar en utbildningshelg i januari. Tema OCAD och ny
kartnorm, tex. Eventuellt ungdomsledarutbildning. Anders hör med Henrik o Kristina Berlin
om att hålla presentation om nya kartnormen.
OCAD har idag flytande teamlicenser som kan flyttas om varje 24:e timme. Tips för klubben.
Klasser för Ultralång-DM följer SOFTs riktlinjer, arrangeras av Vilse för 4 distrikt (Halland,
Småland, Skåne, Blekinge)
§6 GDPR
Man måste numera kartlägga hur man hanterar personuppgifter. För IdrottOnline ansvarar
RF, och Eventor ansvarar SOFT.
Föreningar måste uppmanas till att hålla koll på vilka register som innehåller
personuppgifter, och vad de används till. Gäller medlemsregister, träningsdagböcker, andra
topplistor, osv.
Finns checklista på RFs hemsida, under GDPR.
AP: Lennart kollar upp vad som gäller för BlOFs aktiviteter. BlOF kommer i framtiden att
sträva efter att använda Eventor för aktivitetsanmälningar i stor utsträckning.
Ett par namn ifrån varje klubb vill vi ha för att skapa BlOF-aktiviteter i Eventor, främst för
ungdomsaktiviteter (GM, SSM, etc)
§7 Övriga frågor
22/9 planerar Josefine o Anders en introduktion till Ungoteket i Karlsnäs för ungdomsledare
och intresserade ungdomar.
Christian funderar på att optimera hemsidan lite

§8 Nästa möte 20 augusti
§9 Ordförande förklarade mötet avslutat

