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Mötesprotokoll
Styrelsemöte
Karlsnäsgården, måndagen 26 mars 2012.
Närvarande
Lennart Smedenmark
Åke Larsson
Claes Nedfors
Lars Svensson
Jenny Håkansson

ROK
Stigm
OK Dacke
OKV 87
Orion

ordförande
ungdom
sekreterare
tävling
utbildning

Frånvarande
Anna Lilja-Rasmusson
Martin Söderberg

ROK
Skogsf

kassör
elit

Dagordning:
§1
Mötets öppnande.
§2
Dagordningen.
§3
Föregående mötesprotokoll.
§4
BLOF-kalendern.
§5
Skrivelser/rapporter.
§6
Hemsidan.
§7
Övriga frågor.
§9
Nästa styrelsemöte.
§10 Avslutning.

Vid protokollet: Claes Nedfors

Justerat av:
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§1

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

§2

Dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4

BLOF-kalendern.
SSM uttagningen skall vara klar om 2 veckor.

§5

Skrivelser/rapporter.
Jenny rapporterar från förbundsmötet. Bland annat tog hon upp att
verksamhetsplanen ledde till en hel del diskussion .
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Lennart har en snabb genomgång av de motioner som behandlades under
förbundsmötet.
Inbjudan för deltagande i Hällevikslägret har inkommit från Blekinge idrottsförbund.
Stigmännen har inkommit med en dispensansökan om att få arrangera långdistans
på skala 1:10 000 under Havs-OL.
Styrelsen bifaller ansökan. Styrelsen tillägger att tävlingen i övrigt skall motsvara
långdistans i banlängd och bankaraktär för att man skall kalla det långdistans.
Det har inkommit en inbjudan till konsulentträff. Ingen i styrelsen har möjlighet att
delta.
Inbjudan till Blekinge IF:s årsmöte har inkommit. Lennart kommer att representera
Blekinge OF.
SOFT har skickat ut ett erbjudande om stöd för distrikts- och föreningsutveckling.
Styrelsen beslutar att vi skickar ut detta till klubbarna sedan får de besluta om de vill
ta del av erbjudandet eller ej.
Det har kommit en efterlysning på lämpliga personer att delta i projektet
”Arrangemangsutveckling med inriktning mot utbildning.”
Lennart kommer att anmäla sitt intresse.
Det har inkommit en enkät från Blekinge IF om deras ungdomsläger.
Lennart kommer att skicka in den.
Åke rapporterar att klubbarna i västra Blekinge har ingått ett samarbete med när
klubbar i Skåne och Småland som går under namnet Gränslöst.
Lars undrar om vi skall införa guld, silver och bronsplaketter i Stafett-DM nu när vi
minskat antalet klasser. Styrelsen beslutar att införa silver och bronsplaketter igen.
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Lars meddelar att DM i ultralång har flyttats från den 13 oktober till den 26 augusti
för att inte krocka med älgjakten.
Jenny rapporterar att hon uppdaterat Blekinge OF:s hemsidan med information om
utbildning i Blekinge OF:s regi.
Jenny rapporterar att det kommer att hållas en barntränarutbildning den 11-13 maj
på Karlsnäsgården.
Jenny efterlyser namn på de som är utbildningsansvariga i Blekinges
orienteringsklubbar.
Jenny informerar om att det finns planer på att ha en utbildningsträff i november.
§6

Hemsidan.
Lennart har en genomgång om hur man administrerar Blekinge OF:s hemsida.

§7

Övriga frågor.
Styrelsen uppmärksammar BLT/Sydöstran för ett bra reportage från OK Orions
tävling Vårracet.

§8

Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte är bestämt till den 23 april 2012.

§9

Avslutning.
Lennart förklarade mötet avslutat.

