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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
Policyfrågan kvarstår på AP-listan. Jonas lämnar över arbetsmaterial till Christian
och Josefine.
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Juryrapporteringslappen skall uppdateras. Anna skall komma med ett förslag till
nästa möte.
Anna fick i uppdrag att kolla införskaffande av tröjor till styrelsen.
§5

Rapporter-skrivelser
Nyhetsbrev från Susanne Söderholm, SOFT har inkommit.
Lennart och Lasse rapporterade från SOFTs förbundsmöte den 17-18/3.
Lennart och Lasse erhöll SOFT´s förtjänstmedalj i sliver.
Lennart och BlOFs markkontakt Håkan Lindberg samt Gustav Fredriksson har
tillsammans med representanter från Länsstyrelsen haft ett möte ang markkontakt
och samråd.
SSM är genomfört. Bra ledarskap av Orion. Emma Zettervall KSOK blev 1:a i D13,
Maxim Ormalchenko KSOK 3:a i H16, Linus Vernström Ronneby 3:a i H14. Vårt
stafettlag blev 4:a.
Inbjudan till regionslägret har inkommit. Lägret är i juni på Gransnäs kursgård
utanför Aneby. Anmälan till lägret senast den 20 maj men arrangörerna önskar att vi
anmäler fortast möjligt så att de kan fylla upp platserna. Christian lägger ut
information på hemsidan.
Christian har skickat in info till Hällevikslägret att vi önskar 48 platser.
Då det varit bitvis mycket snö under våren har några tävlingar i Blekinge Orions 1517 mars) fått ställas in. Detta har medfört att två Blekinge-cup deltävlingar inte
kunnat genomföras. Styrelsen beslutade att pga denna situation skall det räknas 6
deltävlingar i den totala slutsumman i Blekingecupen (istället för 7 deltävlingar).
Christian skall meddela detta på hemsidan.
Då USM tävlingar inkluderat med ett litet förläger blir något dyrare bestämde
styrelsen att maxtaket för vad klubbarna skall betala per person kvarstår med 2500
kr.
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Lasse har skickat ut tävlingsansökningarna för 2019 till styrelsen. Det konstaterades
att inga kollisioner finns mellan olika tävlingsdatum inom Blekinge.
Frågan ställdes om vi är anmälda med 2 ungdomslag till Bagherastafetten i
sommar. Christian ska kolla med Jonas.
Det planeras att genomföra en banläggarutbildning1 den 17/11. Ingmar Ericsson
skall tillfrågas om han kan hålla i utbildningen. SISU skall tillfrågas om vi kan vara i
deras lokaler.
Anders ska fråga Kristina Berlin om hon vill hålla ett föredrag om nya kartnormer.
§6

Övriga frågor
Nummerlappar till Blekingecupen delades ut.

§7

Nästa möte
Nästa möte är den14 maj. Måste dock flyttas på krock med SISU-aktivitet.

§8

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

