
Protokoll ÖOF:s ungdomskommitté 2019-02-11 

Närvarande: Mats, Anna W, Joakim, Sara (vid pennan) 

Plats: Mats kontor, Replsagaregatan 19 

1.  Föregående protokoll  

Vi gick igenom protokollet och godkände detta. 

 

2. Rapport ungdomsledarträff eftersäsongslägret  

vi gick igenom protokollet från mötet. 

 

3. Årets aktiviteter  

Inbjudan till försäsongslägret ligger uppe på hemsidan. Övriga ungdomsaktiviteter har 

arrangörer. Hoppas hitta arrangörer för junioraktiviterna på Ungdoms- och 

juniorledarträffen i samband md Försäsongslägret. 

 

4. Uppföljning ekonomi  

a. Budget  

Joakim har skickat in förslag på budget för 2019 till styrelsen. 

b. Egenavgifter  

Liknande som föregående år. Dvs ÖOF står för resa, ledaravgifter och 

stafettkostnader. Mat, logi och individuella tävlingsavgifter faktureras deltagarnas 

klubbar. Detta gäller både Ungdom och junior. 

c. Resekostnader  

ÖOF stå för 100% av de arrangerade ÖOF-resorna. 

 

5. Ansvarsfördelning ungdomskommitten 

Vi gick igenom arbetsfördelningen och såg till att alla aktiviteter hade en ansvarig för 

2019. 

a. Mötesformat i kommittén 

Fysiska möten, med lite mat. ca 6 möten varav 2 i samband med för- och 

eftersäsongslägret. 

 



6. Program o-ligan 2019 

Samtliga nationella tävlingar som arrangeras i distriktet kommer vara med, 14 tävlingar 

varav 8 tävlingar räknas i poängberäkningen. 

 

7. SOFTs utredning angående barn och ungdomars tävlande 

Vi har tagit del av utredningen. Lars Greilert kommer även till ÖOFs årsmöte för att 

berätta om vad utredningen kommit fram till. Vi kommer även ha en diskussionspunkt 

om detta på ungdomsledarträffen. 

 

8. Inför ungdomsledarträff 

Lördag 14.00 Valla folkhögskola. 

Anna skickar ut kallelse samt lägger ut som nyhet på. 

a. Kontaktpersoner för årets aktiviteter  

b. Olskoj, senast datum för resultatuppdatering 

Söndagen efter Rikslägret, dvs 30juni. 

 

9. Junior 

a. Inför Juniorledarträff 

GM 

Diskussionspunkter om existens, intresse, antal och vilka aktiviteter. 

Unga ledare, ta med flyers. 

 

10. Unga ledare 

Anna kommer göra ett utskick både i facebookgruppen, på hemsidan och till 

ungdomsledaremötet.  

 

11. Rapport styrelsemöte och representation kommande möten 

Inga fler inplanerade möten före årsmötet. Nya datum att fördela ut för representation 

efter Årsmötet 7 mars.   



12. Övriga frågor  

Vi välkomnar Mats till Ungdom/Juniorkommitten. 

 

13. Nästa möte 

9 mars Ungdomsledareträffen Valla Folkhögskola 

v.27 prel. torsdag 

 

 
 


