
Ungdomskommittémöte 161017 
Närvarande: Ida, Lisa, Anna H, Anna W, Sara(protokoll) 

1. Föregående protokoll gicks igenom. 

 

2. Rapport status årets aktiviteter samt ekonomi i samband med dessa 

Usm: Vi har fått en muntlig rapport från LOK som var ansvariga för resan. Det hela hade flytit 

på bra. 

Ekonomin för de olika aktiviteterna gicks igenom, fakturan för USM-resan saknas fortfarande 

så debiteringsunderlaget är inte helt klart. Hoppas vara klart till styrelsens möte nästa vecka 

där även styrelsen ska besluta om resorna ska subventioneras extra jämfört med de 50 % 

som tidigare angivits. 

 

3. O-ligan resultatredovisning (individuellt samt klubbtävlingen) 

O-ligan är inte avgjord än, sista tävlingen 5/11. Efter detta räknar Ida ut Klubbtävlingen. 

Ida fixar plaketter till vandringspriserna samt samlar in och ser till att dessa kommer till 

prisutdelningen som sker på Eftersäsongslägret. 

Presentkort till de 3 bästa: 400-300-200 kronor. 

 

4. Planering aktiviteter 2017 

Anna W fixar en stomplan för de kommande åren till höstens ungdomsledarträff den 19/11. 

 

5. Planering ungdomsledarträffen 

Agenda och kallelse: Vi har gått igenom planeringen/ föredragningslistan för träffen. 

Lisa skriver kallelse och tar emot anmälan till ledarträffen samt föreläsningen. Lisa lägger 

även ut nyhet på hemsidan om föreläsningen med Eva-Lena Frick. 

Uttagningskriterier: Anna har gjort en presentation om Uttagningar. Ida kollar om det finns 

tillgång till projektor, om inte tar Lisa med en. 

Föreläsning: Önskemål att Eva Lena bland annat tar upp på föreläsningarna:  

För föräldrarna handlar föreläsningen om ätstörningar, tecken på ätstörningar? Hur ska man 

göra när man misstänker ätstörning? Hur tar man upp det med personen, föräldrar, ledare? 

För ungdomarna: En positiv föreläsning om kost. Varför behöver vi maten? Hur behöver vi 

äta? Lisa håller kontakten med Eva-Lena och framför våra önskemål. 

 

6. Marknadsföra Team Östergötland 

Ungdomskommittén kommer ta fram material under vintern, Anna H är ansvarig. 

 

7. Rapport från ÖOFs styrelsemöte och representation inför kommande möte 

Styrelsedag den 27/11 i Norsholm som vi i Ungdomskommittén är inbjudna till, anmälan 

kommer. 

ÖOF kommer eventuellt stå för mer än 50% av resekostnaderna för årets resor, beslut fattas 

på nästa styrelsemöte. 

Nästa styrelsemöte: 26 eller 27 november, Sara går (Ida är reserv för Sara) 

 

8. Övriga frågor 

 

9. Nästa möte: 

Ungdomsledarträffen 19/11 på Björkö Friskola utanför Ljungsbro. 


