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Mötesprotokoll
Styrelsemöte
Karlsnäsgården, måndagen 23 april 2012.
Närvarande
Lennart Smedenmark
Åke Larsson
Claes Nedfors
Martin Söderberg
Lars Svensson
Jenny Håkansson
Anna Lilja-Rasmusson
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ordförande
ungdom
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elit
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utbildning
kassör

Dagordning:
§1
Mötets öppnande.
§2
Dagordningen.
§3
Föregående mötesprotokoll.
§4
BLOF-kalendern.
§5
Skrivelser/rapporter.
§6
Övriga frågor.
§7
Nästa styrelsemöte.
§8
Avslutning.

Vid protokollet: Claes Nedfors
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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.
Inbjudan till Hällevikslägret som kommer att arrangeras 5-10 augusti har skickats till
klubbarna.
Anna påpekar att man bör se till så att antalet ledare för Hällevikslägret är anpassat
till antalet deltagare för att inte kostnaden för ledarna skall bli oproportionerligt stor.
Inbjudan har gått ut till Regionslägret som kommer att arrangeras i Örkelljunga den
18-21 juni.

§5

Skrivelser/rapporter.
Kallelse till Blekinge idrottshistoriska sällskaps årsmöte har inkommit ihop med en
jubileumsskrift.
Blekinge idrottsförbunds verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan har kommit
inför det stundande årsmötet där Lennart kommer att deltaga.
Lennart rapporterar att projektet utbildning för tävlings arrangemang har kommit
igång och att han ingår i projektgruppen. Gruppen håller nu på att kolla på vilka
delar som bör finns i en arrangemangsorganisation och vad dessa bör tänka på.
Lennart meddelar att han ännu inte fått någon tillbakakoppling från klubbarna om
möjligheten att få hjälp för distrikts och föreningsutveckling.
Anna rapporterar att ekonomin ser bra ut för Blekinge OF.
Åke rapporterar att SSM har avgjorts i helgen som gick och att Blekinge var
mycket framgångsrikt med 5 klass segrar av 6 möjliga under lördagen. Blekinge
ungdomarna skall även ha en eloge för sitt mycket fina uppträdande under
tävlingen.
Lars rapporterar att han fått in alla juryrapporter men att han ännu saknar ett antal
tävlingsrapporter.
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Lars rapporterar att det finns ett problem med tävlingsplaneringen för 2013.
Problemet ligger i att både Dacke och Skogsfalken vill arrangera tävlingar under
påskhelgen 2013. Då Blekinge OF:s styrelse inte kan finna några skäl till varför
någon av klubbarna skulle ha företräde till helgen beslutar styrelsen att låta lotten
avgöra vilken klubb som skall få arrangera tävlingar under påskhelgen 2013. Lotten
föll på det vis att Dacke får arrangera tävling under påskdagen och annandag påsk
2013. Skogsfalken kan välja på att arrangera en tävling under påskafton eller
alternativt helgen den 13-14 april.
FK Vittus har ännu inte beslutat vilken helg man kommer att arrangera Vittuskavlen
under 2013.
Naturpassen är ännu inte anmälda för Dacke, Orion Brosö och Vittus. Lars skickar
ber de styrelseledamöter som finns representerade för de angivna klubbarna att på
minna i respektive klubb.
Jenny rapporterar att det ännu inte inkommit några anmälningar till den planerade
barntränarutbildningen.
Jenny har uppdaterat hemsidan med aktuell information om utbildningar.
Jenny kommer att höra med respektive utbildningsansvarig i varje klubb om vad det
finns för behoven av utbildning i klubbarna.
Utbildningshelgen som var tänkt att arrangeras i november kommer förmodligen att
förflyttas till ett annat datum.
Jenny rapporterar kort från SISU Blekinges årsmöte.
§6

Övriga frågor.
Lennart har noterat att det nu händer mycket på Blekinge OF:s hemsida.
Lennart meddelar att han har blivit utsedd till USM-coach.
Jenny efterfrågar kontaktuppgifter till idrottslärare i distriktet.
Lars får frågan vad juryrapporterna används till. Dessa rapporter går bland annat
igenom vid arrangemangskonferenserna. Lars går lite snabbt igenom de senaste
rapporterna. Det beslutas att punkten sjukvård skall läggas till i rapporterna.

§7

Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte är bestämt till den 28 maj 2012.

§8

Avslutning.
Lennart förklarade mötet avslutat.

