
Ungdomskommittémöte 130513 
Närvarande: Sara Forsberg, Anna Håkansson, Lars Andersson och Petra Nilsson 

För demonstration av nya anmälningssystemet närvarade: Mikael Andersson 

 
1. Föregående protokoll gicks igenom. 

2. Rapport status årets aktiviteter 

USM läger: 24-25 maj i Trädgårdstorp, Borensberg. 
För att få tips om skåneterrängen, även om lägret inte är där, kommer två skåningar, Rasmus 
Elmelid och Niklas Olsson hålla en liten föreläsning och svara på frågor under fredagskvällen. 
LOK har satt ett minsta deltagarantal på 10 stycken för att lägret ska genomföras. 

Riksläger i Sälen: Buss är bokad, samma bolag och chaufför som förra året. Något dyrare än 
budgeterat, men bra erfarenheter från tidigare resor. 
 
DM: Ingen inbjudan har kommit upp, men under kontroll enligt OK Roxen. 
 
GM: Platser på Gotlandsfärjan är bokade för en full buss. 
 

3. O-ligan tävlingar, ändring 
O-ligan justeras pga inställda tävlingar i Östergötland. 
Följande tävlingar stryks i O-ligan: 
6/4 Kolmårdsdubbeln, medel 
14/4 U-H kampen, OK Motala, lång 
21/4 IFK Linköping OS, lång 
31/8 Motala AIF OL, medel 
 
Följande tävling tillkommer i O-ligan: 
6/10 Kolmårdsmedeln, OK Kolmården, Medel 
 
Totalt innehåller O-ligan 14 tävlingar 2013, varav de 8 bästa räknas. 

Anna uppdaterar justeringen på ÖOFs hemsida. 

4. O-ligan resultatredovisning 
O-ligeresultaten finns att hitta under samtliga O-ligandeltävlingar på Eventor. Det finns även 
länk från ÖOFs O-ligansida till resultatet på Eventor. 

Ett lyckat projekt av Anna. 

5. AXA-ansvarig 
Petra är ansvarig tillsammans med Lisa Kalered(073-0274404) 
Petra tar kontakt med Anneli om kläder till löparna. 
Anna anmäler till AXA-stafetten efter nästa möte. 



6. OL-konfirmation 2014:  
Jonas Agestam, Präst i Norrköpings S:t Olofs församling kommer hålla i 
konfirmationslägret. Konfirmationslägret för födda 1999-2000. 
 

Upplägg: 
Helgläger sen höst 2013, förslag från kommittén 22-24nov. 
Helgläger vinter, förslag från kommittén 31jan- 2feb. 
”Helgläger” vår, förslag från kommittén är tis-tor v.16 (påsklov) 
Sommarläger i början på sommarlovet ca 1 vecka, 14-21 juni 
 
Sara ber Jonas kollar på våra förslag och skriva en inbjudan, som kommittén sedan lägger ut på 
hemsidan samt skickar ut till mejllistan ”ungdomsledare”. 

 
Ungdomskommitén föreslår ett bidrag från ÖOF till ol-konfirmationen på 15 000 kronor. 
 

7. System för intresseanmälan 
Den nya internetbaserade intresseanmälan kommer det finnas en länk till från ÖOFs 
ungdomshemsida. Anna och Mikael Andersson har gjort ett bra jobb med att ta fram den nya 
intresseanmälningsfunktionen. 
 

8. Dead-line intresseanmälningar AXA, DM, GM och USM 
Länken till onlineblanketten kommer upp senast 20 maj. 
 
Sista anmälan för AXA, DM och GM samt prel. intresseanmälan USM 9juni. 

Sista anmälan USM 25 aug. 
 

9. Styrelsemöte ÖOF 3 juni 

Sara representerar ungdomskommittén och fixar därmed fika till mötet. 
 

10. Övrigt 
Drastiska beslut om hur nya ledarmöten till kommittén måste till.  
Plan på att bjuda in oss till olika klubbar i distriktet för att hålla våra möten ute hos 
klubbarna, med representanter från den lokala klubben. 
Kommittén har alla i uppgift att fundera på vilka i ledamöternas klubbar som skulle kunna 
komma in i kommittén samt från icke representerande klubbar. 
 

Nästa möte: tisdagen den 11 juni kl. 18.00 hos Sara, Alsättersgatan 7 (Ryd, Linköping) 

Kommande möte: 26 augusti. 

 
 

Vid protokollet 

Sara Forsberg 

 


