
 
 

Protokoll ÖOF:s ungdomskommitté 2018-01-13  

§1 Mötet går igenom föregående mötesprotokoll.  

 

§2 Sara och Anna rapporterar från höstens ungdomsledarträff.  

 

Anna hör med Björn angående arrangemanget av distriktsmatchen som vi för tillfället inte 

har någon arrangör till. Vi planerar att mejla ut förfrågan till alla mejllistor vi kan komma 

på.  

 

Vi diskuterar önskemålet om att lagen till ungdomsaktiviteterna tas ut på resultat ända fram 

till stafetterna något som inte är möjligt för oss att göra då den tiden inte finns.  

 

Angående förfrågan att anmäla för- och eftersäsongslägret på eventor rekommenderar vi 

att fortsätta använda olskoj då vi har alla anmälningar samlade.  

 

Vi diskuterar problematiken med att få tag på lokaler till för- och eftersäsongsläger. Vi har 

ingen direkt lösning, men tänker att vi ska undersöka hur andra idrotter löser detta. I övrigt 

diskuterar vi syftet med för- och eftersäsongslägret där ett förslag är att man låter de yngsta 

ha två träningspass och någon mer lekinspirerad aktivitet på kvällen medan de äldre 

ungdomarna har möjlighet att träna vid tre tillfällen.  

 

§3 Årets aktiviteter  

Försäsongsläger – NAIS – Lisa kontaktperson 

USM-läger – Anna H och Sara F planerar ett läger med sprintinriktning. Ett förslag är att 

genomföra lägret i samband med Pekingduon (sista helgen i maj). 

Rikslägret – LOK – Anna W kontaktperson.  

Bagheerastafetten – Anna W (Anna och Sara). En skillnad mot tidigare år är att man i år får 

anmäla hur många lag som helst, dock tror vi att två lag blir lagom men gör en bedömning 

utifrån intresseanmälningarna.  

Distriktsmatchen – Tjalve och Skogspojkarna – Anna W kontaktperson från oss. Vi 

diskutera begränsningen i antalet platser till DiM något vi motsätter oss då vi anser att alla 

ska kunna få möjlighet att delta. Vår ambition att lyfta inför kommande DiM.  

 

 

 



GM – TGOK – Lisa kontaktperson det nya inför året är att juniorerna får delta på 

Götalandsmästerskapen. Anna H uppdaterar en kategori för juniorerna på olskoj.  

USM – OK Kolmården – Sara kontaktperson. Preliminärt flyger ungdomarna upp fredag 

morgon och kommer hem söndag kväll.  

Eftersäsongslägret – Finspång – Lisa kontaktperson.  

Konfirmationen – Sara är ansvarig för lägret. Lägret krockar med Rikslägret då 

konfirmationen avslutas den dagen Rikslägret börjar. Vi arbetar med en lösning där de som 

vill delta på rikslägret åker upp på måndag morgon.  

 

Vi diskuterar juniorverksamhetens framtid och planerar att du upp det vid nästa 

styrelsemöte.  

 

§4 Uppföljning ekonomi  

Egenavgifter för föregående år är klara och presenterades vid ungdomsledarträffen i 

samband med eftersäsongslägret.  

 

Mötet diskuterar budgeten inför kommande orienteringsår.  

 

§5 Program o-ligan 2018  

21 tävlingar ingår i o-ligan varav 11 räknas in i resultatet.  

 

§6 Inför ungdomsledarträff  

• Vem som är kontaktperson för årets aktiviteter både från oss och arrangerande 

 klubb.  

• Olskoj, senast datum för resultatuppdatering den 10:e juni. 

• Påminn om hur de ser att de är uttagna.  

• Återbudsdiciplin. 

• Ungefärlig egenavgifter. 

• Unga ledare.  

• Lathund för- och eftersäsongsläger.  

• Kläder Team Östergötland.  

• Arrangerande klubb anmäler kost och logi för arrangemangen och man anmäler 

 själv till tävlingarna.  

• Diskussionspunkt 12-klass i o-ligan? 

 



§7 Unga ledare  

Reglerna för unga ledare är ändrade till att gälla 17-30 där 17-25 är prioriterade och under 

GM gäller 21-30.  

Planen är att vi ska lägga upp information på hemsidan och göra någon slags 

informationsplansch.  

 

§8 Rapport styrelsemöte och representation kommande möten  

Sara rapporterar från föregående styrelsemöte. Anna H eller Sara går.  

 

§9 Övriga frågor  

Vi behöver fler medlemmar till ungdomskommittén, åtminstone två men helst fler. Vi 

kommer mejla allt vi kan komma på att mejla och lägger upp information på hemsidan. Vi 

vädjar till klubbarna att hjälpa oss i jakten på nya medlemmar.  

 

Vi kommer beställa nya byxor till team Östergötland under våren. Lisa tar kontakt med 

trimtex för prisförslag.  

 


