
 

Protokoll ÖOF:s ungdom- och juniorkommittémöte 2020-05-18 Zoom 

Närvarande: Anna Håkansson, Sara Nordvall-Forsberg, Mats Adolfsson, Joakim 

Kjellberg, Moa Hjort 

1. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, inga synpunkter.  

2. Uppföljning Årets aktiviteter 

a. USM-läger 16-17 maj: inställt. I nuläget inte aktuellt att skjuta fram men kan 

komma att ändras om riktlinjerna ändras och det passar in med resterande 

program. 

b. Rikslägret: inställt, utskickat till ungdomsledare och nyhet på hemsidan. 

c. Konfirmationen: framflyttad med ny uppstart hösten 2020. Alla konfirmander 

har fått brev om detta. 

d. Distriktsmatchen: Södermanland. Inget svar angående om det blir av eller inte. 

e. Götalandsmästerskapen: inställt. Nyhet ligger på hemsidan Mats kontaktar Björn 

Karlsson om reseansvarig i OK Denseln. 

f. Eftersäsongslägret: Ingen info. Vi hoppas detta kan arrangeras, eventuellt med 

annat upplägg om restriktioner förhindrar att arrangera med nuvarande upplägg. 

3. Uppföljning ekonomi 

Moa kontaktar Alva Svensk för uppföljning Unga ledare Försäsongslägret 

4. Program o-ligan 2020 

Förhoppningen är att det kommer bli en o-liga med höstens tävlingar, antal tävlingar som 

ingår och räknas kommer justeras med avseende på hur många tävlingar som arrangeras. 

Joakim skriver en nyhet och lägger upp på hemsidan. I tävlingskalendern finns just nu 9 

tävlingar, och 6 tävlingar har ansökt om nytt datum i höst. 

5. Junior 

TGOK skulle anordnat ett breddläger i samband med deras Tour de TGOK, då enbart 3 

var anmälda valde de att ställa in lägret. 

Sara ansvar för att det blir ett breddläger under hösten. 

6. Unga ledare 

2 var med på försäsongslägret. 



 

Kommit in ett par intresseanmälningar till USM-lägret och rikslägret, vilket är kul även 

om de aktiviteterna nu blivit inställda. 

7. Rapport styrelsemöte och representation kommande möten 

Joakim gick igenom vad som sagts på senaste mötet. 

OK Denseln och IFK Norrköping planerar att arrangera GM 2021 i Östergötland. Ev 

med hjälp från annan klubb. 

Nästa möte tisdag 9 juni via Zoom, Joakim och ev. någon mer är med från 

Ungdomskommittén. 

8. Övriga frågor  

a. Anmälningar. OL skoj. 

i. Förslag att använda Eventor istället 

- behörighet (ÖOF, klubb) 

- resultat/uttagningsunderlag 

- koppling till förälder/kontaktinfo? 

-Fylla i varje gång? Vad kan hämtas från idrottonline? 

- info som kan hämtas av arrangör 

- dold/publik information? 

- Sara testar att använda Eventor för juniorlägret i höst 

b. Ska vi arrangera något alternativt om vi får börja arrangera små arrangemang i 

sommar/höst/vinter?  

-Anna skickar ut mejl om förfrågan att arrangera en ungdomsaktivitet GM-helgen 

(dvs 14-16 aug) för distriktets 13-16 åringar. 

c. Nya kläder (västar) 

-Sara kontaktar Trimtex för en offert för nya västar 

-Joakim kollar med styrelsen om det är medräknat och finns täckning i budgeten. 

9. Nästa möte i slutet av juni. 

 

 

 


