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Närvarande  

Anna Håkansson (u-kommittén, LOK, vid protokollet), Ulf Johnsson (Skogspojkarna), Annika Asketun 

(Roxen), Lena Lindman (Finspång), Lars Andersson (u-kommittén, Roxen), Henrik Marmelid (Roxen), 

Liselott Eveborn (Roxen), Anna Wehlin (u-kommittén, Skogspojkarna), Sara Forsberg (u-kommittén, 

Kolmården), Agneta Eriksson (Kolmården), Petra Nilsson (u-kommittén, NAIS).  

Protokoll 

1) Uppföljning av årets aktiviteter.  

Försäsongsläger: Bra, viktigt för ungdomarna att träffa varandra.  Träningarna drog ut på tiden pga 

att många av deltagarna inte var så ”orienteriga”. Kanske alltså inte helt anpassat men helt okej 

ändå.  

USM-läger: Bra. Fungerade bra att åka i samband med Vårspringet. 16 deltagare. 

Konfirmationsläger: 2 förläger i norrköping och linköping. Större läger i Småland. Nytt, lyxigt, 

föräldrarna behövde inte laga mat då det var helpension. Några dagar kortare än vanligt men i 

kombo med Rikslägret blev det långt för många. Deltagarna betalade inte mer, det är kyrkan som tar 

den extra kostnaden då de har ny policy om att det inte ska kosta att konfirmera sig. 

Rikslägret: Träningarna fungerade bra. Fungerade bra med ledare map uppföljning, ledarena var där 

för ungdomarnas skull. 42 deltagare. 

AXA-stafetten (O-ringen): Fungerade bra. Lite rörigt som vanligt. Det kom återbud men det 

fungerade bra att få in reserv. 

Distriktsmatchen (resan): Fungerade bra. Oklart om det skulle vara buss eller inte (missförstånd om 

att ungdomskommittén krävde buss) men det redde ut sig och blev ingen buss då arrangemanget var 

i Ljungsbro. 44 deltagare. 

Distriktsmatchen (arrangör): Fungerade bra. Lite klagomål på banläggning på stafetten, men bra på 

det stora hela. 

Götalandsmästerskapen: Bra i stort sett. Denseln och FSOK känner de har få ungdomar och svårt att 

få ledare. Eftersom en sprint lagts till måste såväl löpare som ledare måste ta ledigt en extra dag 

vilket är problematiskt. Unga ledare jättebra, jättestort stöd för klubbarna. Generellt borde 

klubbarna försöka, inte bara få nyheter på ÖOFs hemsida, utan också i lokala tidningar. 36 deltagare. 

USM: Fungerade bra, bra arrangerat, fina resultat, ungdomarna skötte sig. 

 

 



2) Ekonomi 

Fakturor för årets aktiviteter har skickats ut. 

USM-lägeravgift har räknats fel, detta kommer att justeras. 

Rikslägret: Borttappad nyckel betalas av ÖOF denna gång men i fortsättningen kommer kostnader av 

denna typ fördelas på deltagarna på något sätt. 

Rikslägret: SOFT har debiterat klubbarna istället för ÖOF. ÖOF ska betala detta, så berörda klubbar 

får fakturera ÖOF. Detta gäller årets ledare: 

Sören Bremer, BMOL 

Erik Pettersson, Denseln 

Anna Wehlin, Skogspojkarna 

Mikael Westerberg, Kolmården 

Hanna Modig-Tjärnström, LOK 

Hantering av avgifter generellt: Deltagare som inte åker med betalar idag anmälningsavgift men inte 

reseavgift. U-kommittén kollar att mötet tycker det är okej att det går till så. De närvarande anser 

detta hanteras på ett bra sätt så avgifter framöver fortsätter hanteras som tidigare.  

3) Planering aktiviteter 2015 

Sedan tidigare bestämt: 

Försäsongsläger: OK Denseln, Stjärnorp SK 

Eftersäsongsläger: IFK Linköping 

Beslut från mötet: 

USM-läger: Unga ledare + ev. Sörmland 

Rikslägret: LOK 

DM: Skogspojkarna OK, NAIS 

GM: OK Kolmården 

USM: OK Skogsströvarna + ev. Sörmland 

Till nästa år är begränsningen släppt på även USM. Så nu är det bara DM och AXA som har 

begränsning. 

4) Unga Ledare 

Pengar från idrottslyftet: Vimplar och flaggor till Team Östergötland. Event , tröjor och pengar till en 

extra ung ledare per aktivitet nästa år till Unga Ledare. 

Finns fler nya unga ledare ute i klubbarna är det varmt välkomna till Unga ledare-gruppen. Sara 

Forsberg är ansvarig. 

5) Fakturor som rör ungdom 

Alla fakturor från aktiviteter som ÖOF ska betala ska gå via ungdomskommittén. Dels för att 

ungdomskommittén ska se kostnaderna och dels för att underlätta för kassören. Gärna faktura ihop 

med en kommentar från arrangerande klubb. 

 



6) Samordning USM med Sörmland 

Sörmland har frågat om samordning av USM-resan. Ansvarig för USM-läger och USM tar kontakt med 

Sörmland. Anna Wehlin har kontakten.  

7) Springa egen tävling 
Diskussion kring detta. Mötet kom fram till en policy om att ungdomar tom HD12 alltid får springa 

oavsett terräng och erfarenhet. HD14-16 får också springa men för dessa bör en (individuell) 

bedömning av klubbledare göras av ungdomarnas terrängkännedom och erfarenhet. 

8) Vakansplatser 

Vakansplatserna uppskattas, de får inte tas bort. En undersökning av hur väl vakansplatserna 

utnyttjas kan göras i syfte att ev. minska antalet platser för enklare hantering. Ungdomskommittén 

sammanställer.  

9) Nya ledarmöter i ungdomskommittén  

Några ledamöter kommer antagligen avgå under året. Bra om de största klubbarna finns 

representerade.  

10) Övrigt 

a) Anmälan via olskoj fallerade till Eftersäsongslägret på grund av miss i kommunikationen. Detta var 

ett undantag, i fortsättningen ska olskoj användas som anmälningssystem till ÖOFs aktiviteter. 

Berörda arrangörer får information från ungdomskommittén. Mer information ska även upp på 

hemsidan. 

 


