
Ungdomskommittémöte 141009 
 

Närvarande: Lars Andersson, Sara Forsberg, Anna Wehlin och Anna Håkansson (vid protokollet). 

1. Föregående protokoll gicks igenom, inga justeringar. 

2. Rapport/status årets aktiviteter 

Datum för eftersäsongslägret klart: 15-16/11 i Motala. Vi väntar fortfarande på 

inbjudan. Malin Lindberg från MAIF är ansvarig. 

USM. Rapport publicerad på hemsidan. Även de deltagare som lämnat återbud 

debiteras anmälnings- mat och logiavgifter då dessa kostnader betalats i samband 

med anmälan. Ledarmötet: Diskussion om att ta ut löpare i rätt ålder på varje sträcka. I 

regelboken finns hänvisning om detta. Vi tog ut en H15 på H16-sträckan pga. vissa 

återbud i H16. Vi ska i första hand sätta löpare i rätt ålder på sträckorna men anser att 

ett rätt beslut tog efter de rådande förutsättningarna. 

Resor:  

USM-lägret (16 resande) billigare än beräknat; 250 kr/deltagare. 

Rikslägret (42 resande) blev dyrare än beräknat; 440 kr/deltagare.  

DM (0 resande) ingen resa; 0kr/deltagare. 

GM (36 resande) ungefär som budgeterat; 240 kr/deltagare. 

USM (23 resande)ungefär som budgeterat; 300 kr/deltagare. 

3. O-ligan: Individuella O-ligan klar och publicerad på hemsidan. Anna räknar ut Klubbtävlingen och 

Raketen så snart som möjligt. Petra har samlat in vandringspriserna och beställer gravering. Priser för 

ettan, tvåan, trean blir presentkort från någon sportbutik med beloppen 250, 200, 150kr. 

4. Ungdomsracet. Johan håller på att sammanställa. 

5. Ungdomsledarträffen: 15 november i Motala i samband med eftersäsongslägret. Sara skickar ut 

inbjudan. 

6. Träningsläger för styrelsen. Styrelsen vill ha med en person från Ungdom. Sara åker. Anna H 

anmäler det till Lena. 

7. Inför 2015. Lars ska ta fram en budget. 

8. Idrottslyftet. Vi har lämnat underlag till styrelsen men inte fått besked. 

9. Rapport från styrelsen 

10. Nästa möte 15/11 på ungdomsledarträffen. 



 

 

11. Övrigt 

Anna W föreslår förändring i hanteringen av checklistor för utlåning av 

östgötaklädarna: Nytt listformat i olskoj med alla deltagare och kolumn för 

västnummer. Anna W gör skiss och skickar till Anna H. Anna W skickar mejl till de som 

inte lämnat tillbaka kläderna. 

Sörmland har frågat om vi är intresserade av gemensam resa till USM-läger och USM 

nästa år som går i Sundsvall. Låter intressant, tas upp på ungdomsledarträffen. Anna 

W har kontakten med Sörmland (Per Ek). 

Sara kollar upp pris på flaggor för att Lars ska budgetera det för nästa år. 

 

 


