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Mötesprotokoll
Styrelsemöte
Karlsnäsgården, måndagen 22 januari
Närvarande
Lennart Smedenmark
Gunnel Henrysson
Christian Lindblom
Lars Svensson
Jonas Johansson
Anna Lilja-Rasmusson

ROK
Karlskrona SOK
Stigmännen
OKV 87
Skogsfalken
ROK

ordförande
sekreterare
Ungdom
tävling planering
Junior-senior
kassör

Ej närvarande
Anders Leopold

Orion

Utbildning

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

AP-lista/uppföljningar.

5 Rapporter/skrivelser.
6 Verksamhetsberättelse/verksamhetsplan. Årets prestation
7 Motioner BlOF årsmöte.
8 Motioner SOFT Förbundsmöte
9 Övriga frågor.
10 Nästa möte 19/2 2018.

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
Förslag om policyfrågor diskuterades inte på ungdomskonferensen. Frågan skall
lyftas fram i de dokument som ungdomsansvariga i BlOF skall ta fram.

2(3)

Juryrapporteringslappen skall uppdateras. Anna skall komma med ett förslag till
nästa möte.
§5

Rapporter/skrivelser
Det var 40 personer anmälda till årets vinterläger som gick av stapeln i helgen.
Rapport om lägret kommer senare.

§6

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Årets prestation
Styrelsen utsåg tre pristagare till årets prestation. Lennart fick i uppdrag att skriva
motiveringarna. Dessa priser utdelas på årsmötet.

§7

Motioner till BlOFs årsmöte
Det har inkommit 6 motioner till årsmötet. Styrelsen diskuterade dessa. Lennart får i
uppdrag att utifrån styrelsens diskussioner skriva styrelsens motiveringar till
avslag/bifall av motionerna.

§8

Motioner till SOFTs Förbundsmöte
Styrelsen diskuterade motioner till SOFTs förbundsmöte.

§9

Övrigt
OK Orion anordnar Vårracet 16-18 mars och natt-tävlingen kvällen den 16:e
kommer att gå i området kring Orionstugan. Eftersom den ingår i Blekinge-cupen
och nattävling ger 5 extra värdefulla poäng kommer flera av Orions ungdomar vilja
springa denna. OK Orion ser en risk att det ur tävlingsperspektiv upplevs orättvist
mot övriga klubbars ungdomar då terrängen är välkänd för Orions ungdomar.
OK Orion föreslår att antingen det inte delas ut extra-poäng för natt den gången
alternativt att OK Orions ungdomar kan delta utom tävlan men får tillgodoräkna sig
de 5 extra poängen. Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att
terrängkännedom är svårt att undvika på en del tävlingar, men vi ändrar inte
upplägget då även ungdomar från andra klubbar sprungit runt Orionstugan på
vinterläger, natt-cup och ungdomsserie.
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§10

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet den 7/2. Styrelsemöte den 19/2.

§11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

3(3)

