
Protokoll ÖOF:s ungdom- och juniorkommittémöte 2020-06-29 Google meet

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: Vi har svarat på SOFTs frågor som undersöker om det kan genomföra

någon slags tävling 19-20 september. Oklart när besked om detta kan genomföras

kommer. Mats informerar LOKs ungdomskommitte om detta.

b. Konfirmationen: En ny plan finns med uppstart under hösten med två heldagar.

och konfirmationsgudstjänst 19/6 2021.

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

Ansvarig klubb OK Roxen. Ärla IF har tidigare accepterat att arrangera. Anna

kontaktar Ärla.  Moa kontaktar Roxen och informerar om status därefter.

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

annat upplägg om restriktioner förhindrar att arrangera med nuvarande upplägg.

Anna och Sara ska vara med på Kolmårdens nästa ungdomskommittemöte.

e. Ungdomsläger tidig höst. Unga ledare. Moa Kjellberg, Moa H och Filippa

Björkhammer (några äldre ungdomar i OK Roxen). Moa undersöker möjliga

platser.

f. Juniorläger

Planen är att genomföra detta i slutet av september, boende på ett vandrarhem.

3. Uppföljning ekonomi

Det är OK att köpa västar. Målsättning att beställa dom i vinter.

4. Program o-ligan 2020

Just nu är 14 tävlingar planerade som ej är inställda.

Förslaget är att minst 7 tävlingar skall genomföras för att priser ska delas ut.

5. Junior

-



6. Unga ledare

Planerar att genomföra ungdomsläger.

En ny affisch finns klar på hemsidan och driven.

7. Rapport styrelsemöte och representation kommande möten

Nästa möte 17 augusti

Mats  och Moa kan gå.

8. Övriga frågor 

a. Uppdateringar hemsidan.

Sara har uppdaterat hemsidan och dokument på driven. Rikslägret kvarstår att

uppdatera. Sara ber Per att ta bort den.

b. Anmälningar. OL skoj.

Provar på ungdoms- och juniorlägret via eventor.

c. Nya kläder (västar)

-Sara kontaktar Trimtex för en offert för nya västar

9. Nästa möte efter styrelsemötet 17/8.


