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§1

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande som gjorde upprop samt hälsade alla välkomna till
mötet som genomförs via Zoom.

§2

Dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet lades till handlingarna.

§4

Rapporter/Framtiden
Lasse har deltagit i SOFT möte med tävlingsansvariga i distrikten. Diskuterades
höstens tävlingsprogram och hur vi ska kunna arrangera tävlingar i höst.
Minnesanteckningar har delgivits styrelsen via mail.
BlOF tar fram anvisningar för hur vi ska kunna genomföra tävlingar i höst.
Lennart har deltagit i SOFT möte med resp distriktsordföranden. Handlade i
huvudsak om stödet från RF. Info tidigare utskickat till styrelsen och klubbarna.
Sammanfattningsvis för BlOF blir SOFT-bidraget för våren ca 50% av vad vi fick
våren 2019.
Josefin informerade om att ungdomskommittén har förslag på att genomföra
ungdomsserien med 3 tävlingar i höst. I västra Blekinge skall ungdomsserien
genomföras 16/8, 22/8 samt 29/8. I öster diskuterar man första datumet, 22/8 och
29/8 är klara.
Det blir ingen ungdomsseriefinal eller poängräkning.
Alla får medalj.
Öppna klasser för vuxna är strukna på Ungdomsserien.
Föranmälan krävs.
Blekingecupen hoppas vi kunna genomföra på de tävlingar som blir av.
Vad gäller höstens DM enades vi om följande:
DM skall om möjligt genomföras enl tidigare plan, dock ej någon stafett.
OK Orion är intresserade av att arrangera DM sprint den dag stafetten skulle
arrangerats.
Det bör vara klasser upp till HD65 på DM.
Viktigt med föranmälan.
Det är upp till arrangörerna om de vill ta emot tävlande från andra distrikt.
Det är arrangörens ansvar att avgöra om de kan genomföra höstens tävlingar
utan att bryta mot gällande rekommendationer.
SOFT rekommenderar att vi tar ut vanliga startavgifter trots att det inte finns tillgång
till dusch, marka etc. BlOF beslutade att hålla fast vid SOFTs rekommendationer.
Alla som skall vara arrangörer i höst måste meddela att de tänker genomföra
tävlingen med de riktlinjer som ges. BlOF tillhanda senast 31/7.
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Om Karlskrona OKs tävling den 8-9/8 blir inställd önskar vi att klubben ordnar en
annan tävling i höst eller har ett samarrangemang med en annan klubb. Gunnel
kontaktar tävlingsledaren och meddelar senare Lasse.

§5

Övriga frågor
Det är 20 personer som är anmälda till banledarutbildningen den 27/6.
SOFT håller just nu på att titta på möjligheter att arrangera SM och USM i höst i
någon form. Det blir i så fall med nya arrangörer.
Om USM inte skall genomföras i höst vill ungdomskommittén att våra 15-16 åringar
skall tävla mot varandra i en liten egen tävling

§6

Nästa möte
Nästa möte är den 17 aug kl.18.30 via Zoom. Anders inbjuder.

§7

Avslutande
Ordförande önskade alla en trevlig sommar och förklarade mötet avslutat.

