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§1.

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

§2.

Dagordning
a. Dagordningen godkändes

§3.

Föregående protokoll
a. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4.

BlOF-kalendern
a. Styrelsen har som nytt uppdrag att utse Årets arrangemang. Beslutas att vi
hanterar det på mötet den 22 oktober.
b. Styrelsen bör behandla ev inkomna ansökningar om Elitstöd/bidrag för
landslagsaktiviteter den 22 oktober.

§5.

Skrivelser/rapporter
a. Regionkonferensen genomförs 20 oktober i Värnamo. Vilka åker? Lennart
och Åke åker definitivt. Jenny åker förmodligen. Lars har förhinder då Vilse
arrangerar tävling samma helg. Frånvarande styrelsemedlemmar vet vi ej
om de ämnar deltaga. De måste lämna besked snarast. Kan Claes eller
Anna delta på Naturpass/Motions-OL konferensen? Deltar Martin på
Elitkonferensen?
Ämnen att ta upp är Startpunktens placering. Allt för ofta är det inte given
riktning vilket gör det mycket svårt för de yngre att komma iväg åt rätt håll i
t.ex. ett stigkors.
b. Åke saknar mötesprotokoll från SSM och GM. Lennart vet att det skrevs
minnesanteckningar vid båda tillfällena.
c. Inbjudan till Kartritar- och Banläggarkurser har inkommit från Smålands
OF. Information om dessa har lagts upp på BlOF’s hemsida av Jenny.
d. Skrivelse från Niklas Wrane angående Naturpasset/Motionsorientering
m.m. Niklas vill ha in namn på Naturpassansvariga i distrikten. Han vill att
den ansvariga även ska ha ansvar för övriga motionsrelaterade aktiviteter.
Lennart har skickat vidare till samtliga i styrelsen. Som i sin tur bör ta det
vidare til repektive klubbs styrelse.
Ska vi tillsätta en ansvarig på BlOF nivå? Ta upp till diskussion med
valberedningen inför årsmötet.
e. Distriktskonsulentträffen är flyttad till nytt datum 4-5 oktober. Det finns
ingen representant från Blekinge OF.
f. Kartkonferensen saknar vi representant till då de två kartansvariga i
distriktet lämnar sina uppdrag till nästa år (läs redan nu).
g. OK Vilses tidning ”Dra åt skogen” nr 3 har kommit samt Göteborgs OF’s
tidning nr 2 2012.
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h. Möte med IP-skogen på Sjöarp 16 sept. Alla klubbar utom en var
representerade.
i. Nya tält var nedprioriterat.
ii. Ny toalettvagn var det intresse för. Kostnaden för en ny vagn är 130
tSEK. De pengarna finns inte så därför måste en upprustning av de
två gamla vagnarna komma till stånd.
iii. Positiv feedback rörande de nya lätthanterade insynsskydden till
duscharna.
i. Tävlingsrapporterna som är inlämnade är godkända. BroSö OK har inte
fått sin tävlingsrapport från Natt-DM godkänd av SOFT ännu. Troligen är
inte SOFT-avgiften inbetald. Lars påminner dem.
j. Juryrapporter saknas från DM-medel. Övriga har inkommit.
k. Priser till U-serien och Blekingecupen är inköpta. Faktureras till klubbarna i
efterhand.
l. Uttagningen till Baltic-cup är inte färdigsamordnad. Åke känner osäkerhet
inför status på detta. Koordinering måste göras omgående med Martin.
Namn och personnummer på löparna måste vara klara senast fredag den
29 september då det är sista anmälningsdatum.
m. Fina resultat för Blekinge på sprintdistans i USM. Tilda Johansson OK
Orion vann guld i D16 klassen med Moa Petersson OK Dacke på
silverplats i samma klass. Framskjutna placeringar även för bland de andra
löparna. Bästa placering på USM-långdistans var en 6:e plats för Tilda.
n. Hemsidan är uppdaterad med ny information om kommande kurser. Bland
annat de två kurserna som arrangeras av Smålands OF den 13 oktober.
§6.

Höstkonferenser
a. Datum som föreslås
• 5 november Ungdomsledarkonferens
• 7 november Arrangemangskonferens
• 14 november Elitkonferens
• 19 november Ordförandekonferens
• 24 november alt 1 december Banläggning
b. Ny konferens för utbildningsansvariga planeras också. Datum:
• 7 november alternativt 12 november Utbildningskonferens (första
alternativet är samma dag som för Arrangemangskonferensen)
c. Respektive ansvarig skriver en agenda och skickar till Jenny omgående så
att den kan bifogas inbjudan
d. Jenny vill kunna länka till minnesanteckningarna från förra årets respektive
möten i inbjudan till årets. Minnesanteckningar från förra året saknas från
Elitkonferensen samt Ordförandekonferensen. Finns de i någon gömma?
Bör läggas upp på hemsidan så att Jenny kan länka till dem.
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e. I agendan för Banläggarkonferensen ligger fokus detta år på Sprintens
särart och utvärderingar av banläggning vid årets tävlingar. Lennart har
redan varit i kontakt med Maths Carlsson i avseende att få honom att
”undervisa” i ämnet banläggning för sprint. Lennart kontaktar Maths igen
för att se om föreslaget datum passar Maths. Lennart kollar även om han
kan hitta någon person som kan vara moderator/sammanhållande för
utvärderingen.
§7.

Övriga frågor
a. Var och en i styrelsen bör uppmana sin klubb att redovisa sina Naturpass.
b. Eftersök. Lars har frågat Anna och det har inte inkommit någon ersättning
för eftersök i Hemsjö. Bäst är om Anna fakturerar polisen men behöver få
faktureringsunderlag från Nils-Arne Håkansson (Eftersöksansvarig).
c. Valberedningen bör redan nu påbörja arbetet med att ersättningsrekrytera
för posten som Kartansvarig i distriktet. Valberedningen i år består av
BroSö OK (sammankallande), FK Vittus, OK Vilse och OK Dacke.

§8.

Avslutning
a. Nästa möte är den 22 oktober.
b. Ordförande förklarade mötet avslutat.

