
ÖOF:s ungdomskommitté 2019-07-04 

Tid: 18.00 

Plats: Mats kontor, Repslagaregatan 19 

Mats, Anna H, Joakim och Sara (protokollförare) 

1.  Föregående protokoll  

Föregående protokoll gicks igenom. 

2. Rapport från Ungdomsledarträff Försäsongslägret  

Tillägg: Kontaktperson Eftersäsongsläger: Karl-Johan Bönner 

3. Årets aktiviteter 

Försäsongslägret: 

USM-läger: Flöt på bra, nöjda med lägret. 20 ungdomar  

Rikslägret: 69 ungdomar, 7 ledare. Lyckat läger. 

DiM: På gång med planering och bussbokning. 

GM: Bokat buss. 

USM:  

Eftersäsongslägret: Datum klart 16-17 november i Rimforsa 

Juniorträff Augusti: Med SOK i samband med deras tävling, status oklar! 

Juniorer på GM: sista anmälan 19 juli. 

4. Uppföljning ekonomi 

Det har inte kommit in så många fakturor från årets aktiviteter än. 

5. Uttagning  

a. DiM: 34 ungdomar 

b. GM: 42 ungdomar, juniorer tillkommer. Stomlag för 2 lag uttaget. 

c. USM: prel. 23 ungdomar. Uttganing samt stafett-stomlag tas ut i augusti. 

6. Junior 

GM: Anna H och Sara fixar en inbjudan och skickar ut. 

Träff augusti: Kolla status med Anna W och be SOK skicka ut inbjudan. 

Träff vinter: Mjölby ordnar träningsdag jan/feb 

7. Unga ledare 

 2 “nya” unga ledare med på rikslägret 

 



Förslag från Ungdomskommittén på höjning av “Ungaledar”-arvode till 500 kronor per 

lägerdag/tävlingsdag, max 1500 kronor per aktivitet. Observera att detta även gäller 

Rikslägret. Vi presenterar detta för styrelsen på nästa styrelsemöte så får de fatta beslut 

om ändringen. 

8. Rapport styrelsemöte och representation kommande möten 

Joakim var på senaste mötet och berättade vad som sagt på Ungdomsledarträffen. Inga 

synpunkter, de tycker vi jobbar på bra. 

Finns ett dokument med noteringar från styrelsemötet 3/6 på drive. 

Kommande möten:  

Sön 18 aug Motala, prel Joakim går. 

Tis 17 sep Stjärnorp 

(21 nov Ordförandeträff) 

Ons 11 dec Lok-gården 

9. Nya ledamöter till Ungdomskommitten: 

Anna Wehlin kommer sluta vid årsskiftet. Vi behöver minst 2 nya ledarmöten. 

Headhunting + fri anmälan. 

10. Övriga frågor  

a. Utökning av o-ligan med Motalas Oktobertävling 

Beslut taget att den läggs till i Oligan. 

 

Nästa möte: Onsdag 14 augusti  


