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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
Josefine: skall uppdatera stöddokument för ungdomsverksamheten.

§5

Rapporter-skrivelser
Uppdaterade tävlingsanvisningar är utlagda på SOFTs hemsida.
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Vinterlägret genomfördes av Karlskrona SOK i Rödeby 18-20/1, 38 anmälda.
DM-plaketter för ungdom finns nu även att beställa i brons. Beslöts att vi beställer
även brons-plaketter (tidigare har det varit silver-plakett till både tvåan och trean).
Vilselöpet är flyttat till den 28/9.
11-13/1 genomfördes barntränarutbildning och ungdomstränarutbildning i
Karlskrona. SOFT var arrangör med hjälp av Karlskrona SOK. Ca 40 deltagare
totalt.
Den 9/2 har SOFT bjudit in till en information och diskussion om barns tävlande.
Träffen är öppen för alla, Christian skall delta.
§6

.
§7

§8

Anmälningsavgifter
Med ledning av de svar som kommit in från klubbarna beslutades att
rekommendera att ta ut anmälningsavgift 140kr för vuxna och 70 kr för ungdom.
Om det inte finns någon dusch på arenan bör avgiften reduceras med 10 kr.
Vi rekommenderar klubbarna att max ta ut 15% i efteranmälningsavgift för vuxna på
öppna banor då man anmäler sig på tävlingsdagen.
Kriterier för årets orienterare
Kriterier för årets orienterare fastslogs: Junior/senior som utmärkt sig
resultatmässigt och sprungit för en blekingeklubb eller för vårt distrikt i klasserna
HD18-21.
Prissumman fastslogs till 1500 kr.
Inför årsmötet (verksamhetsberättelse/plan, motioner, förslag från styrelsen,
årets orienterare, mm)
Styrelsen enades om vem som skulle utses till årets orienterare 2018. Priset utdelas
på årsmötet.
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Verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplanen inklusive budget godkändes och
skickas vidare till tryckning för att framläggas till årsmötet.
En inkommen motion från OK Vilse 87 behandlades. Styrelsen yrkar på avslag.
Styrelsen sammanställde en proposition till årsmötet angående att inrätta en
tävlingskommitté och en ungdomskommitté.
§9.

Övriga frågor
BlOFs GDPR-dokument godkändes.
Integritetspolicydokumentet skall läggas ut på BlOFs hemsida.
Frågan lyftes om att föreslå SOFT att lägga fler utbildningar i Blekinge i framtiden.
Beslöts kontakta SOFT med förslag om detta.

§10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 25/2 på Karlsnäsgården.

§11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

