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§1

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll
Förgående protokoll lades till handlingarna.

§4

AP-lista/uppföljningar
Josefine: skall uppdatera stöddokument för ungdomsverksamheten.
Anna: skall ordna juryrapporten.
Lennart: kollar vidare ang GDPR.

§6

Rapporter-skrivelser
BlOF vill arrangera en barntränarutbildning(BTU) i Karlskrona i mitten av januari.
Intresseanmälan måste snabbt ut till klubbarna för att se om tillräckligt intresse
finns. Sen behöver SOFT ta beslut om att genomföra utbildningen.
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Christian har fixat rättigheter för fler att skapa BlOF-aktiviteter i Eventor. För att ge
möjlighet att lägga upp nyheter på hemsidan behöver Christian personnummer på
de som är aktuella.
Inkommit mail från Skånes OF ang inbjudan till Baltic cup. BlOF beslutade att
inbjudan skall gå direkt till Blekingeklubbarna och inte genom BlOF. Lennart skall
meddela detta.
Inkommit mail från Susanne Söderström, SOFT, där det bl.a. framgår att SOFT
söker ny medarbetare som Barn- och ungdomsansvarig samt Markansvarig. De
söker även personer som vill ingå i arbetgruppen för störra kartskalor.
Regionkonferensen är den 20 oktober i Värnamo. BlOF sammanhållande i år.
Lasse meddelar att tävlingsavgifterna för samtliga tävlingar är inbetalda. (via mejl)
Lasse informerade om att Länsstyrelsen vill ombilda Halen-reservatet vilket kan
försvåra för orienteringen.(via mejl)
Ungoteket, Anders och Josefin kommer att gå ut med info till klubbarna under
hösten. Planen är att kunna genomföra en samling under vintern.
På Hällevikslägret deltog 43 personer. Utvärderingen från lägret är på gång. Det var
en ny lägerledning i år så vissa kommunikationsmissar uppstod.
GM är genomfört. I sprint blev Ebba Berglin Orion etta i D18, Vit Horcicka KSOK
tvåa i H20, Linus Vernström ROK trea i H14 och Jan Antonowics KSOK trea i H13.
I lång blev Ebba Berglin tvåa i D18, Lisa Swartz trea i D14.
Bästa blekingelaget placerade sig på 7:e plats i stafetten.
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Novemberkonferensen- ungdom kommer att vara den 14 november kl.18-21 på
Karlsnäsgården.
På Novemberkonferensen-ungdom skall frågan diskuteras om hur uttagning till
USM skall ske.
Josefine presenterade olika skisser på jackor och tröjor som skall inköpas till
ungdomarna. Styrelsen tittade på dessa och kom med synpunkter.
Beslutades att sälja de gamla jackorna för 50kr/st och tröjorna för 20kr/st. Josefine
ordnar med försäljning via Swish och redovisar senare till Anna.
Mail inkommit ang reklam för Storgate AB.
Henrik och Kristina Berlin kommer till Orionstugan den 9/11 kl.19.00 för att
informera om nya kartnormen. Kvällen riktar sig huvudsakligen till Orion, men även
andra är välkomna. Slår det väl ut kan det bli fler informationstillfällen om nya
kartnormen i länet.
Banläggarutbildningen för nya banläggare (nivå 1) kommer att ske lördagen den
24/11.
§7

Övriga frågor
Inga övriga frågor att diskutera.

§11

Nästa möte
Nästa möte är den 17 september.

§11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

