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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
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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
Valberedningen har fått underlag för vilka personer som är valbara till årsmötet.
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Inkommit inbjudan från Patrik Nilsson, Blekinge idrottsförbund, till en utbildningsdag
i Växjö den 23/11 som rör frågor om jämställdhet. Anders sprider information till
klubbarna om någon är intresserad att närvara då ingen i styrelsen kan den dagen.
Regionsmötet genomfördes för sista gången i lördags.
Alla ombads att sprida information om UTU/BTU-utbildningen och
banläggarutbildningen. Även till länen utanför Blekinges gränser.
Novemberkonferenserna är utlagd på Eventor.
Alla juryrapporter är inkomna.
1 st tävlingsrapport saknas för årets tävlingar.
I år har det varit 7 177 anmälningar i Blekinge till tävlingar. Det är en minskning
vilket säkert beror på att tre tävlingar fick ställas in i början av året pga snö och
Falkdrevets 2 tävlingsdagar blev en närtävling.
Tävlingsprogrammet för nästa år är justerat.
Det är 9 anmälda naturpass. Klubbarna uppmanas att rapportera in antalet sålda
Naturpass så fort som möjligt.
Moa Olsson har anställts som barn- och ungdomsledare på SOFT.
DM i PreO genomförs den 17/11 för Blekinges del i Skåne på Pans tävlingar.
DM i MtbO genomförs den 3/11 i Svartbäcksmåla i samband med Smålands OFs
DM.
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Lasse och Lennart åker till SOFTs arrangemangs- resp ordförandekonferens i
Sollentuna den 17-18/11.
Efter helgens tävling på Vilselöpet samlades en del av ungdomarna som varit med
och sprungit. De delades in i tre grupper; läger, träningar och tävlingar. Sedan
framfördes synpunkter och önskemål för år 2019.
Christian redogjorde för regionkonferensen-ungdom. Dessa frågor skall tas upp på
novemberkonferensen-ungdom.
Finalen på Blekingecupen är genomförd.
I kommande nummer av Skogssport (7 nov) kommer tävlingsprogrammet för 2019
att finnas.
§6

Övriga frågor
Vi har fått information om idrottsgalan den 1 feb på Ronneby Brunn. Beslöts att inte
deltaga i år (2019).

§7

Nästa möte
Nästa möte är den 26 november.

§8

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

