
Protokoll Ungdomskommittémöte 2013-01-22 

Plats: Norrköping 

Närvarande: Lars Andersson, Anna Håkanson, Petra Nilsson och Sara Forsberg 

1. Planering O-ligan 2013 

Följande tävlingar kommer arrangeras i Östergötland under 2013: 

6/4 Kolmårdsdubbeln medel 

12/4 DM-natt, Boxholm natt 

14/4 U-H kampen, OK Motala lång 

21/4 IFK Linköping OS lång 

28/4 Björkforskampen lång 

1/5 Vårspringet, LOK medel 

5/5 Tjällmoträffen  lång (dagen efter 10mila) 

7/5 Ljungsbrokampen medel (kvällstävling) 

4/6 DM-sprint, Tjalve sprint (kvällstävling) 

1/8 Sjärnorpssprinten medel (kvällstävling) 

11/8 43-epilogen  medel (enbart öppna klasser?) 

24/8 NAIS  medel 

25/8 NAIS  lång 

31/8 Motala AIF OL  medel 

1/9 Motala AIF OL  lång 

8/9 DM-lång, Skogspojkarna lång 

14/9 DM-medel, Finspångs SOK medel 

13/10 Älgfritt, OK Motala medel (dagen efter 25manna) 

2/11 Svartåfejden, Mjölby medel (fri start?) 

 

Ny sprintcup i Östergötland. Funderingar kom upp på hur den ska hanteras. 

 

Förslag till O-ligan från kommittén är att man räknar de 8 bästa resultaten.  

Sedan har vi två förslag: 

Alt. 1: alla individuella östgötatävlingar ingår (ej fristart). 

Alt. 2: reducerat antal (ex. 12-13) tävlingar ingår. 

 

Beslut tas på ungdomsledarträffen 16/3. 

 

2. Budget 2013 

Ungdomskommitténs budgetförslag godkändes av styrelsen på deras möte 130114. 

 

3. Verksamhetsberättelse 2012 

Sara justerar lite i sitt förslag och skickar sedan in till styrelsen. 

 

  



4. Genomgång årets aktiviteter 

Petra tar kontakt med Lena i Tjalve för att säkerställa att Tjalve och Skogspojkarna vet om att 

dessa två klubbar har hand om GM-resan tillsammans. Detta då även Denseln skulle vara 

med och arrangera GM-resan, men dessa har istället tagit på sig USM-resan då den saknade 

arrangör. 

 

Årets aktiviteter publiceras på hemsidan efter BoU-konferansen, då vi hoppas på att ha fått 

information om årets Riksläger, angående upplägg och datum. 

 

5. Förstärkning i kommittén 

Vi behöver fortfarande förstärkning. En uppmaning om att leta efter kandidat i klubbarna 

skrivs med på kallelsen till ungdomsledarträffen. 

 

Minst en ungdomsledare från varje klubb bör även finnas med på mejllistan 

”Ungdomsledare”. Påminnelse om detta ges på ungdomsledarträffen. 

 

6. SOFTs distriktsträff och BoU-konferens 

Anna och Sara är anmälda för ÖOF till både distriktsträffen och konferensen. 

 

7. Mejladresserna för ungdomskommittén 

Petra finns nu med på mejllistan ”ungdomskommitte”. Petra lägger även till sina uppgifter på 

hemsidan under ÖOF-funktionärer. 

 

8. Rapport från styrelsemöte 130114 

Sara redogjorde vad som sagts. Nästa styrelsemöte 13 februari, Lars går som representant 

för ungdomskommittén. De i kommittèn som har möjlighet går på ÖOFs årsmöte 7 mars. 

 

9. Övriga frågor 

Anna visade upp den nya elektroniska uttagningsblanketten. Hon kommer jobba vidare med 

denna och satsar på att den ska kunna visas upp på ungdomsledarmötet. 

Ungdomskommitténs medlemmar uppmanades skicka sin klubbs klubb-API till Anna så 

försök kan utföras innan blanketten blir offentlig. Anna tar reda på om det finns något 

distrikt-API. 

 

Lars tar upp på styrelsemötet att vi önskar avtackning för avgående kommittémedlemmar 

(Lena och Anneli) på årsmötet. 

 

10. Nästa möte lördagen den 16 mars i samband med Försäsongslägret i Finspång. 

Vid protokollet Sara Forsberg 


