BLOF
Styrelsemöte 2018-09-17

1(3)

Mötesprotokoll
Styrelsemöte
Karlsnäsgården 17 september
Närvarande
Lennart Smedenmark
Gunnel Henrysson
Christian Lindblom
Anders Sundelin
Josefine Jungstrand
Lars Svensson
Anna Lilja-Rasmusson

ROK
Karlskrona SOK
Stigmännen
Orion
Skogsfalken
OKV 87
ROK

ordförande
sekreterare
Ungdom
Utbildning
Junior-senior
tävling-planering
kassör

1 Mötets öppnande.
2 Dagordningen.
3 Föregående mötesprotokoll.
4

AP-lista-uppföljningar

5 Rapporter/skrivelser
6 Övriga frågor.
7 Nästa möte.
8 Avslutning.

Vid protokollet: Gunnel Henrysson

Justerat av:
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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.

§5

Rapporter-skrivelser
Kallelsen till regionträffen har skickats ut. Lasse, Christian och Lennart deltar.
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Mötesanteckningar från GM och SSM har inkommit.
Ungdomsseriefinalen 2018 är genomförd. Karlskrona SOK vann totalt.
USM är genomfört. Konstaterades att det var mycket svåra banor i år. Maxim
Omelchenko H 16 placerade sig bäst med en 6:e plats både på sprinten och
långdistansen. Frågan om hur ev uttagning till USM från vårt distrikt skall ske ska
tas upp på novemberkonferensen den 14/11.
I samband med Vilselöpet skall ungdomarna samlas för utvärdering av året som
gått samt komma med förslag inför nästa år. Tankarna från detta möte förs vidare till
novemberkonferensen. Då skall även U-serien utvärderas.
Vinterläger kommer att genomföras i mitten av januari och vara förlagt i Rödeby.
Anna efterlyste underlag för utgifter till Hällevikslägret.
Konstaterades att årsmötesprotokollet ännu inte inkommit.
Alla tävlingsrapporter inkomna.
Vår markkontaktman, Håkan Lindberg, har begärt att alla arrangörer för kommande
tävlingar 2019 skall ange till honom kartområde samt tävlingsarena.
Stigmännen har ansökt om dispens hos Länsstyrelsen för havs-ol 29-30/6 2019.
Banläggarutbildning blir den 24/11 i testlabbet i Karlskrona. Anders kontaktar SISU
och kollar om de kan få kursmaterial genom dem. BlOF står för kostnaden av
lokalen samt kursledaren Ingemar Ericsson.
Vi inväntar besked från SOFT om vi kan ha Ungdomstränarutbildning samtidigt som
barntränarutbildning på Rosenholm vecka 2,3 eller 4.
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(Anders meddelade 26/9: SOFT har nu bekräftat att det blir BTU (avser teknik upp till 13
år) och UTU (13-16 år) i Karlskrona den 11-13 januari 2019)
Novemberkonferenserna på Karlsnäsgården:
Ungdom
Banläggare
Ordförande
IT
Arrangemang

14/11
28/11
21/11
21/11
29/11

Anders ordnar så att man kan anmäla sig i Eventor.
BlOF tar ut en kostnad på 40kr/person som faktureras till klubbarna i efterhand.
§6

Övriga frågor
Det kvarstår 2 förslag på designen på de nya jackorna från Trimtex. Ny länk skall
skickas från leverantören så att vi kan kolla på förslag. 50 jackor och 50 tröjor (samt
några ledarjackor) skall beställas.
Funderingar uppkom om vi skall bilda en ungdomskommitté årsvis. Frågan skall tas
upp på U-konferensen den 14/11.

§7

Nästa möte
Nästa möte är den 22 oktober.

§8

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

